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Ngày 23 tháng 09 năm 2015 Thiên Chúa đã ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức ảnh 

“Lòng Chúa Thương Xót” trong gia đình một người giáo dân tại Giáo Xứ Cửa Lò; thuộc Giáo 

Phận Vinh; để Thiên Chúa xác nhận Phán Quyết Và Nhật Lệnh đã ban năm 1980 về việc chọn 

dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân tộc Do Thái; và qua Việt Nam Thiên Chúa sẽ cứu 

thế giới. 
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Sau khi Thiên Chúa ban Thánh 

Chỉ cho Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam vào tháng 03/2018 

hãy rút ra khỏi Vatican! Mà 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

không vâng phục thi hành. 

 

Thì Thiên Chúa đã thương 

nhậm lời Mẹ Hội Thánh mà 

ngưng tay đánh phạt Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam; Mà ban 

cho Mẹ làm 3 Phép Lạ để dậy 

cho Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam biết Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam đã Mù Lòa! 

 

Bởi vì Giáo Hoàng Phanxico đã 

lạc đạo; dậy giáo dân dâm dục 

đồng tính luyến ái; nhưng Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn 

cứ Mù Lòa; không vâng phục 

mà thi hành Thánh Chỉ của 

Thiên Chúa mà rút ra khỏi 

Vatican! 

 

 

Vào ngày 19-09-2017 Thiên Chúa lại ban Phép Lạ Đám Mây Hào Quang trên bầu trời tỉnh Đắk 

Lắk! 

Thiên Chúa soi sáng cho chúng con hiểu đó là Mái Vòm Của Toà Ngự Của Đức Mẹ sẽ Hiển Linh 

tại Việt Nam; như Mặc Khải của Thiên Chúa Cha đã ban cho Hội Thánh Việt Nam! 
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Phép Lạ Đám Mây Hình Nước Việt Nam hiển thị rõ nét xuất hiện trên Bầu Trời Thành 

Phố Hoà Bình. 

 

Lịch sử chưa bao giờ có. Đây là lần đầu tiên lúc 17h30p ngày 3-12-2018 ngay tại Trung Tâm 

Thành Phố Hoà Bình". 

 

Vâng! Phải là Trên Bầu Trời Thành Phố Hòa Bình! chứ không phải thành phố nào khác. 

Có nghĩa là Việt Nam sẽ có hòa bình đầu tiên trên thế giới!  

 

Như Chúa đã phán dạy nghĩa là Chúa Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình; là Ông Vua Thái 

Bình; sẽ hiển trị đầu tiên tại Việt Nam trong "TRIỀU ĐẠI NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN" 
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Phép Lạ Thứ Ba: Tượng Đức Mẹ Fatima Khóc 

Máu Và Bị Lòa Trong Nhà Người Giáo Dân 

Việt Nam Tại Tiểu Bang Texas; Hoa Kỳ. 

Phép Lạ Tượng Đức Mẹ Mất Một Mắt Bên Trái Tại Giáo Xứ Tâm An; Trảng Bom; Đồng Nai! 

 

 

 

 

 

 

Phép Lạ Thứ Hai: Là Tượng Đức Mẹ Mất Một 

Mắt Bên Phải Tại Giáo Xứ Đức Long; Gia 

Kiệm; Đồng Nai. 
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 THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM 

     QUA NGÔN SỨ MARIA NHUNG  

DO NÔ LỆ TÌNH YÊU HỒNG NHU CÔNG BỐ 

 
Kính thưa Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh! 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam! 

Con là Maria Phê-Rô Gioan Phạm Văn Lực sinh năm 1947; 

Là tín hữu Công Giáo thuộc Giáo Xứ Suối Mơ, Giáo Hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt. 

Hôm nay ngày 12 tháng 03 năm 2018 con là Phạm Văn Lực; Cũng là Maria Phêrô Gioan; 

Nô Lệ Tình Yêu Hồng Nhu. 

 

 Con xin truyền đạt Thánh Chỉ của Chúa Giêsu Đấng thành lập Hội Thánh Công Giáo 

ban xuống cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bằng phương tiện email và phương tiện 

video như sau: 

Hôm nay ngày 11 tháng 03 năm 2018; lúc 03h45. 

Cha là Chúa Giêsu Kitô Đấng Đã Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá để cứu chuộc các 

con! Cha đã gọi Tổng Giám Mục Phao Lô “Bùi Văn Đọc” về trình diện Cha! Đó là 

một dấu chỉ Cảnh Báo cho Hội Thánh Việt Nam; Để hôm nay Cha Truyền Lệnh cho 

Hội Thánh Việt Nam các con hãy ra khỏi Vatican! Cha mong các con hãy mau mắn 

thi hành lời Cha đã phán dạy. 

Khải Huyền 18,4-5: 4 và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: 

"Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó ! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương 

phạt nó. 5 vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều 

phi nhân bất nghĩa nó đã làm”.  

        GIÊSU VUA TÌNH YÊU BAN TRUYỀN  

        Ngày 11/03/2018 

 

Đồng thời Mẹ Hội Thánh cũng đã dạy Ngôn Sứ Maria Nhung cũng gửi Mặc 

Khải của Đức Mẹ cho 17 Tòa Giám Mục Việt Nam! 

Ngôn Sứ Maria Nhung đã Vâng Lệnh Đức Mẹ từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Ngôn Sứ Maria Nhung đã gửi cho Các Giám Mục Việt 

Nam Mệnh Lệnh Đức Mẹ dạy rằng: 

 

KỂ TỪ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 TẤT CẢ MỌI THÁNH LỄ TRÊN 

TOÀN THẾ GIỚI ĐÃ THUỘC VỀ SATAN; CÁC CON HÃY XƯNG TỘI THIÊNG 

LIÊNG VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG!” 

 

SAU NGÀY THÁNH LỄ THUỘC VỀ SATAN NHỮNG AI KHÔNG VÂNG LỜI 

ĐỨC MẸ; ĐẾN NHÀ THỜ VÀ RƯỚC LỄ THÌ NGƯỜI ẤY ĐÃ THỜ CON THÚ 

VÀ RƯỚC SATAN SẼ THEO NÓ XUỐNG HỎA NGỤC! (Đaniel 7,21; Kh 13,5-10) 

 

Nhưng Giáo Quyền Không Vâng Phục Thánh Chỉ Của Thiên Chúa! 

Nên Đức Mẹ đã làm 3 Phép Lạ Tượng Đức Mẹ phải mất mắt trái tại Giáo Xứ Tâm 

An; Trảng Bom; Đồng Nai. Và Phép Lạ Tượng Đức Mẹ phải mất mắt phải tại Giáo Xứ 

Đức Long; Gia Kiệm; Đồng Nai. 

Và 1 Phép Lạ Tượng Đức Mẹ Khóc Máu và Phải Mù Lòa Tại Bang Texas Hoa Kỳ! 

Để dậy cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Biết: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Đã Mù 

Lòa! Xin Mọi Người Cùng Cầu Nguyện Cho Giáo Quyền! 
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THƯ GÓP Ý VỀ VIỆC CHÚA XÁC NHẬN 
CHỌN VIỆT NAM LÀM "DÂN RIÊNG" 

 
Hội Thánh Việt Nam 

Giáo Phận Đà Lạt 

Giáo Hạt Bảo Lộc 

Giáo Xứ Suối Mơ 

Giáo Xứ Suối Mơ, Ngày 18 Tháng 03 Năm 2019 

Kính Gửi: Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam. 

Kính Thưa Tổng Giám Mục! Con tên Maria Phêrô Gioan Phạm Văn Lực sinh năm 

1947; Hiện thuộc Giáo Xứ Suối Mơ; Giáo Hạt Bảo Lộc; Giáo Phận Đà Lạt. 

 

Con Là Hồng Nhu; Nô Lệ Tình Yêu Của Thiên Chúa; Con Vâng Lệnh Mẹ Maria Nữ 

Vương Toàn Quyền Thiên Cung và Trần Thế. Con xin được góp ý với Tổng Giám Mục 

về việc Thiên Chúa xác nhận đã chọn Dân Tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế Dân 

Tộc Do Thái như sau: 

 

THIÊN CHÚA BAN PHÁN QUYẾT CHO NHÂN LOẠI 
      VÀ BAN NHẬT LỆNH CHO DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

PHÁN QUYẾT TỐI THƯỢNG CỦA THIÊN CHÚA CHA 

       BAN CHO NHÂN LOẠI QUA MAISEN MỚI 
 

Hỡi nhân loại tội lỗi! Đây là Phán quyết Tối Thượng của Cha gởi đến cho các con, qua 

Dụng Cụ ưu tuyển đặc biệt, sẽ là người đứng làm Trung Gian cho các con, để chuyển Tình 

Thương Yêu của Thiên Chúa cho Nhân Loại trong thời buổi cuối cùng này. 

Hỡi các con Nhân Loại! Maisen của Thời Buổi Mới đã xuất hiện giữa các con. Một 

Maisen của Trời Mới, Đất Mới, đang dẫn các con Nhân Loại của Cha vào vùng Đất Hứa, và 

vùng Đất phì nhiêu của sữa và mật ngọt, từ nơi Nữ Vương Trời Đất chảy ra. Cha ban cho các 

con một Maisen mới, Maisen do Nữ Vương Trời Đất tuyển chọn, vì thật đây là thời của Mẹ 

Thiên Chúa cứu Nhân Loại. Đây là thời cuối cùng mà Tình Yêu Thiên Chúa phải được Nhân 

Loại khát khao đón nhận từ nơi Trái Tim Mẹ Thiên Chúa phát ra. 

Maisen sẽ dùng Quyền Năng của Mẹ Thiên Chúa trao mà đem toàn thể Nhân Loại về 

với Tình Yêu của Thiện Hảo. Maisen sẽ dùng Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa mà chinh phục 

và dẫn dắt toàn thể Nhân Loại vào Tình Yêu, vào Hạnh Phúc, vào Hoan Lạc trong Đất Tình 

Yêu đã được chúc phúc. Maisen Mới sẽ dẫn Nhân Loại vượt qua tất cả mọi gian lao, gai góc, 

nguy hiểm, đói khát, chết chóc, bằng quyền năng của Tình Yêu của Nữ Vương Trời Đất. 

 

Cha ban Phán Quyết này cho Nhân Loại, hầu chúng con tin thật và xác tín vào Công 

Cuộc Vĩ Đại mà Mẹ Thiên Chúa đang cùng Đạo Binh Hồn Nhỏ hoạt động, mà dẫn đầu đạo 

binh này là Maisen của Thời Buổi Mới, Thiên Chúa Cha đóng ấn trên những dòng chữ này và 

trên Phán Quyết Tối Thượng mà Cha ban ra. Maisen của Cựu Ước được quyền năng Thiên 

Chúa bao phủ thế nào, Maisen của Thời Buổi Mới sẽ được trao Quyền Năng cùng Tình Yêu 

như vậy nơi Nữ Vương Trời Đất. 
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Hỡi Nhân Loại yêu dấu! Vì yêu dấu chúng con quá độ, Cha không từ chối một hành 

động nào, một ý nghĩ nào, một sự khẩn cầu tha thiết nào, khi Maisen đã thay các con mà khấn 

xin Cha. Phán Quyết này được ban ra cho các con là bảo chứng của Tình Yêu Thiên Chúa đối 

với một Nhân Loại quá ư tội lỗi. Nếu Maisen, đã vì yêu dấu Nhân Loại, mà van xin thay các 

con, để Nhân Loại được sống, thì những cơn thịnh nộ của Maisen cũng được Thiên Chúa đáp 

ứng ngay khi Nhân Loại cố tình chối bỏ Tình Yêu Thiên Chúa ban cho chúng. 

Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại thấy rõ Quyền Năng của Mẹ Thiên Chúa, của 

Maisen, mà Người đã chọn lựa. Nếu Maisen của Thời Cựu Ước đã không được sống trong đất 

đầy sữa và mật vì thiếu lòng tin. Trái lại, Maisen của Thời Buổi Mới sẽ là Thủ Lãnh của Dân 

Chúa trong Niềm Tin vô biên, hầu được cùng hưởng Hạnh Phúc trong Trời Mới, Đất Mới, sẽ 

được cai trị do Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa qua Tiên Tri Maisen. 

Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại hiểu rõ Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa nồng nàn, 

thắm thiết và từ bi ngần nào đối với đoàn con Nhân Loại của Người. Nếu Nhân Loại xưa kia 

đã chối bỏ Tình Yêu của Thiên Chúa, đã bội bạc, đã bất nghĩa vô ơn cùng Thiên Chúa trong 

Đất Hứa, thì Nhân Loại trong Trời Mới, Đất Mới sẽ là một Nhân Loại hiếu thảo, biết ơn và 

luôn luôn suy phục Chủ Quyền Tuyệt Đối của Thiên Chúa toàn năng trong Tình Yêu của Nữ 

Vương Trời Đất. 

Ta ban Phán Quyết này, để cho Nhân Loại thấy rõ Tình Yêu Thiên Chúa bao la, nồng 

nàn thế nào, hạnh phúc, hoan lạc làm sao trong Tình Yêu Thiên Chúa do Nữ Vương Trời Đất 

ban cho. Nếu Nhân Loại trong Đất Hứa đã gặp khốn đốn thế nào bởi chiến tranh, giặc giã quấy 

phá, thì Nhân Loại trong Trời Mới, Đất Mới sẽ bình an, hoan lạc và Hạnh Phúc như Hạnh 

Phúc Thiên Đàng Trần Gian. Không còn chiến tranh, giặc giã, loạn lạc, không còn hận thù, 

tranh chấp, chia rẽ, đố kỵ, ghen tương, kiêu căng, là giềng mối của tội lỗi nữa, mà chỉ còn lại 

một Tình Yêu Tinh Tuyền và Hạnh Phúc Vô Biên. 

Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại thấy rõ Tình Yêu có sức mạnh nhiệm mầu thế 

nào đối với Thần Dữ, hầu Nhân Loại thấu rõ Trái Tim Mẹ Thiên Chúa chất chứa một tình yêu 

bao la thế nào, và Quyền Năng của Người làm sao đối với Con sủng ái của Người là Thiên 

Chúa toàn năng hằng hữu. 

Nay Ta ban Phán Quyết Tối Thượng cho Nhân Loại nhân dịp Mẹ Thiên Chúa trao 

Vương Quyền cùng Tình Yêu của Người cho Maisen, sẽ dẫn dân Người vào vùng Đất đã được 

Thiên Chúa chúc phúc từ thuở đời đời và dẫn đưa Nhân Loại vào chốn Hạnh Phúc Hoan Lạc 

Trần Gian. 

THIÊN CHÚA CHA ẤN KÝ 

MX 155 – 157/5 

MẶC KHẢI VIỆT NAM – SÀI GÒN 1976 – 1986  

Linh Mục Trần Văn Lý (Linh Hướng) 

 

 

NHẬT LỆNH TỐI THƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA CHA 
TỪ TRỜI BAN XUỐNG CHO DÂN TỘC VIỆT NAM CÙNG CÁC CON NHỎ 

 
Đây Cha ban Nhật Lệnh Tối Thượng của Cha cho các con Việt Nam. Cha đã thấu rõ lòng trí 

các con, Cha đã thấu hiểu sự cùng cực của dân tộc Việt Nam. Cha thương con dân Việt Nam 

cùng cực và đầy gian nan đau khổ. Từ đau khổ đến vinh quang, các con đã được đau khổ, để 

đến cùng Cha, Cha là Chúa Cha toàn năng và là tất cả. Từ nơi Cha, đã có Ngôi Hai và có các 

con. Cha yêu dấu dân tộc Việt Nam như Cha yêu Con yêu dấu của Cha. Người cũng chịu đau 

khổ, rồi mới đến vinh quang. Các con cũng vậy, các con phải sống trong đau khổ cùng cực 

như Giêsu con Cha. 
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Toàn thể Nhân Loại sẽ được cứu bởi dân tộc các con, một Dân Tộc đã được chọn làm 

một cùng với trái tim Nhân Loại, tuy nhỏ bé, nhưng được Cha yêu dấu mọi đàng. Từ một sự 

nhỏ bé, Cha sẽ cho các con trở nên một Trái Tim Vĩ Đại làm cho khắp năm châu bốn bể phải 

sửng sốt. Cha chỉ chọn nơi nào Cha đổ lửa Thánh Thần mà nơi đó được đốt lên mạnh mẽ. 

 

Hỡi các con Dân Tộc Việt Nam đã được Cha chúc phúc. Các con có hiểu vì sao các con 

được chọn không? Đó là nhờ công nghiệp các Vị Tử Đạo Việt Nam đã đổ máu ra, để làm 

chứng cho Con Ta. Vì yêu sự đau khổ của Ngôi Hai để rồi cùng chịu chết với Người, cùng 

nên một với Giêsu Con Ta, và qua Mẹ Người là bạn Chúa Thánh Thần. Một người Nữ đã được 

Cha chọn từ thuở đời đời trên hết các người nữ. Người có Vương Quyền rất lớn lao trên Trời, 

và nhờ vậy, các con đã có một Hiền Mẫu hằng lãnh ơn Cha ban phát cho các con, một Người 

Nữ được sinh trong ý định của Thiên Chúa. 

 

Hỡi các con Việt Nam! Cha là Chúa Cha Toàn Năng Hằng Có Đời Đời, và hằng bao 

thế kỷ đi qua, các Dân Tộc đã được Cha lựa chọn, nhưng chẳng Dân Tộc nào đón nhận ơn 

Cha. Vì quá cao trọng và đầy diễm phúc, họ đã chẳng đáp ứng được nhu cầu tối thượng mà 

Cha đã đòi hỏi họ. Các nước đã dùng các phương tiện Cha ban để cưỡng lại ý định của Cha. 

Thì đành vậy, Cha để mặc họ tự do theo sự tự do của con người mà Ta đã ban cho họ, và rồi 

đây, họ sẽ phải hối tiếc cùng tận, vì Nhật Lệnh Ta ban ra hôm nay vào lúc 7h30 ngày 5-5-

1980, tại Việt Nam là: 

Ta tuyên bố chọn Việt Nam là Lễ Vật Vô Giá bởi Máu của Giêsu con Ta đã đổ ra cùng 

với Máu và Nước Mắt của Mẹ Người, đã tạo nên Lễ Vật Vô Giá này và sự Hiến Dâng của các 

con Dân Tộc Việt Nam đã làm Ta no thỏa. Nhờ đó, cơn thịnh nộ của Ta đã vơi bớt đi phần 

nào về sự phản bội của các nước trên Trái Đất này. Hôm nay Ta ban Nhật Lệnh Tối Cao này 

cho các con. Đó cũng là nhờ lòng yêu mến của các Con Nhỏ trên Dân Tộc Việt Nam các con. 

Ôi! Những Trái Tim Nhỏ Bé đầy yêu thương quảng đại vị tha! Chỉ có một Số Nhỏ, các con có 

thể làm cho cả Thế Giới phải rung chuyển sững sờ trước những sự Nhỏ Bé của các con. Hỡi 

Dân Tộc Nhỏ Bé của Cha ơi! Các con đã có từ thuở đời đời. Sở dĩ Cha gọi các con là Dân Tộc 

Nhỏ Bé, vì các con chỉ có một Nhóm Người Nhỏ Bé, các con có đầy đủ Vương Quyền cùng 

Tình Yêu mà Mẹ đã ban cho các con. 

 

Hãy nhận lấy Vương Quyền cùng Tình Yêu đó mà lập một Nước Nhỏ Bé. Người cai trị 

các con là thủ lãnh Giêsu con Ta. Người làm Vua một Nước Nhỏ Bé như vậy, chắc hẳn Con 

Ta sung sướng lắm! Thế nên, các con Nhỏ Bé của Cha! Trước mặt Cha, Cha nhìn các con Nhỏ 

Bé quá, không đủ để bàn tay Ta ẵm các con. Hãy tìm cho Cha nhiều linh hồn Nhỏ Bé nữa đi, 

các con! Để bàn tay Chúa Cha đừng có chỗ trống nghe, các con! 

 

Các con hãy dùng sự Nhỏ Bé của các con, mà đem Vinh Quang về cùng Cha và về với 

Giêsu con Cha. Cha hứa điều này và lời này sẽ chẳng bao giờ qua đi trong Cha: Đó là các con 

làm Vinh Danh con Ta, thì Ta ẵm bồng và đội Triều Thiên Uy Quyền mà Đấng Tối Cao cho 

các con, để cùng với Con Ta họp mặt nơi bàn Tiệc Khải Hoàn trên Nước Trời cùng với Vua 

Giêsu của các con. Đó là Thủ Lãnh Đạo Binh Hồn Nhỏ cùng với Chủ Soái các con là Maria 

Nữ Vương Trời Đất. 

Nhân danh Chúa Cha toàn năng, Ta ban phép lành từ Trời cho các con Dân Tộc Việt 

Nam và cách riêng các Con Nhỏ Việt Nam. 

NHẬT LỆNH CỦA ĐỨC CHÚA CHA 

MT 30 31/505 
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Một vài chứng minh hải ngoại về Nhật Lệnh của Đức Chúa Cha trên Đất Nước và Dân 

Tộc Việt Nam trong Thời Buổi Cuối Cùng này, trước khi có Nhật Lệnh này. T7/30 -11- 

8. 

1/   15-8-1969: Mẹ Maria gởi Thông Điệp cho Dân Do Thái qua chị Nữ Tu ở Mexico: 

“Bây giờ Mẹ sắp trao cho con một Thông Điệp gởi cho anh em đồng bào ruột thịt của Mẹ là 

Dân Do Thái. Con hãy nói với họ, họ phải làm hòa với Hội Thánh của Con Mẹ càng sớm càng 

hay. Họ phải vâng phục Đấng Đại Diện Con Mẹ. Họ phải nhìn nhận Con Mẹ, vì chính Người 

là Đấng Cứu Thế Messia. Họ phải quỳ gối thờ lạy Người trong phép Thánh Thể…” 

2/   29-3-1970: Chúa Giêsu gởi Thông Điệp cho Dân Do Thái qua chị Nữ Tu ở Mexico: 

“Ồ con Cha! Con hãy nói cho Dân Cha, là Dân Do Thái, phải ăn năn thống hối và thôi bắt bớ 

con cái của Hội Thánh Cha. Họ phải quay lại, bỏ đường đang đi và quy phục Lề Luật Mới, là 

Lề Luật Phúc Âm của Cha. Chính đó là Lề Luật Cha đã ban cho Hội Thánh của Cha, vì ngoài 

Hội Thánh, không có ơn Cứu Rỗi… Các Điều Luật Cựu Ước, Cha đã ban cho Maisen đã được 

nhắc lên mức trọn hảo, khi Cha xuống thế… Nếu họ không hạ mình khiêm tốn, và không trở 

lại lần nữa, Dân của Cha, Cha sẽ bỏ họ đời đời… Đây là Thông Điệp cuối cùng…” 

 3/   21-8-1974: Mẹ Maria dạy Veronica ở Bayside thuộc Nữu Ước: “Nếu Nhân Loại 

không ăn năn trở lại, thì Đại Nạn sẽ chia làm hai giai đoạn. Một là Đại Chiến (Nguyên Tử) sẽ 

tiêu diệt 1/5 Nhân Loại, hai là Trái Cầu Cứu Rỗi (Boule de Rédemption) sẽ tiêu diệt 1/3 Nhân 

Loại nữa, và còn phần sống sót. Ôi đau đớn vô cùng, chỉ còn một số nhỏ sống sót kết hợp với 

Con Mẹ, đứng lên vinh quang khải hoàn, để lập lại Nước Chúa ở Trần Gian.   Bấy giờ sẽ nổi 

nhiều Môn Đệ, nhiều Tông Đồ Cuối Thời. Họ sẽ chịu một thử thách lớn lao ở trần gian, như 

những tiếng kêu trong Sa Mạc, trong Đêm Tối. Họ sẽ tiến đi, tay cầm Đèn Sáng, đi tìm giữa 

Đêm Tăm Tối, để đem anh em họ trở về với Chúa.  

Bởi phần đất (Việt Nam?) Chúa Cha tuyển chọn này sẽ có nhiều “Bệnh Tật” được chữa khỏi, 

và nhiều người “Ăn Năn Trở Lại”… 

Rồi 35 Năm Sau; Ngày 20 Tháng 09 Năm 2015 Thiên Chúa Đã Ban Phép Lạ 6 Bông 

Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót Trong Gia Đình Một Người Giáo 

Dân Tại Giáo Xứ Cửa Lò Thuộc Giáo Phận Vinh; Để Thiên Chúa Xác Nhận Mặc Khải Chọn 

Dân Tộc Việt Nam Làm “Dân Riêng” Thay Thế Dân Tộc Do Thái. 

https://www.youtube.com/watch?v=D73Ggw9_jGQ&feature=youtu.be 

Và kể từ đó Thiên Chúa đã ban nhiều Phép Lạ để Huấn Đức Hội Thánh Việt Nam; đồng thời 

đó cũng là những dấu chỉ để Mặc Khải Thánh Ý Thiên Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam làm 

Dân Riêng thay thế dân tộc Do Thái (Mt 21,43) cho Giáo Quyền Công Giáo Việt Nam và cho 

toàn thể nhân loại biết được Thánh Ý Thiên Chúa; nhưng tiếc thay các vị Giáo Quyền Công 

Giáo Việt Nam không nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa! 

Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót; là Thiên 

Chúa Cha muốn dậy chúng ta rằng Việt Nam là Lúa chứ không phải cỏ lùng; và Lúa thì 

Chúa cất vào kho; còn cỏ lùng Chúa cho vào hỏa ngục lửa thiêu; Và bây giờ là mùa gặt; 

các Thiên Thần đang gặt lúa!  

Khi nói dân tộc Việt Nam được Thiên Chúa Cha chọn làm "Dân Riêng" Thay Thế 

Dân Do Thái; thì không có nghĩa rằng Việt Nam chúng ta là dân tộc thánh thiện; nhưng 

là nhờ Thiên Chúa đoái thương đến Việt Nam quê hương Tử Đạo! 

Các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng Đức Tin và Tình Yêu! Máu 

Tử Đạo đó đã là Hạt Giống Tình Yêu mọc lên Hội Thánh Việt Nam và theo dòng thời gian 

mọc lên những bông hoa khiêm nhường trinh khiết ngát hương Tình Yêu Thiên Chúa; hằng 

sống trong vườn thượng uyển của Giêsu Vua Tình Yêu ngàn trùng uy linh cao cả! 
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 Ngài đã cầy xới những tâm hồn biết ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lỷ; và Ngài 

chăm sóc cho nó nở hoa khiêm nhường kính yêu Thiên Chúa! nên dân tộc Việt Nam mới có 

nhiều tâm hồn bé nhỏ khiêm nhường kính yêu Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa như vậy! Đó là 

Hồng Ân của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam! 

Cho nên Thiên Chúa Cha đã làm Phép Lạ tỏ tường; 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức 

ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại Cửa Lò để xác nhận Phán Quyết của Thiên Chúa Cha ban cho 

nhân loại; và xác nhận Nhật Lệnh của Thiên Chúa Cha đã ban cho Hội Thánh Việt Nam! Đó 

là điều nhân loại và Hội Thánh Việt Nam phải nhận biết. Nhưng tiếc thay là Giáo Quyền Công 

Giáo Việt Nam không tiếp nhận Phán Quyết và Nhật Lệnh của Thiên Chúa Cha; không tin 

nhận Phép Lạ và cũng không công bố Phép Lạ cho toàn thế giới biết. 

 

Và sau Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở Giáo 

Xứ Cửa Lò ngày 20 tháng 09 năm 2015. 

Thì Ngôn Sứ Maria Nhung Đã Vâng Lệnh Đức Mẹ Từ Hoa Kỳ Trở Về Việt Nam; và 

vào ngày 18 tháng 08 năm 2017 Ngôn Sứ Maria Nhung đã gửi cho các Giám Mục Việt Nam 

lời Đức Mẹ dạy rằng:  

"KỂ TỪ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 TẤT CẢ MỌI THÁNH LỄ TRÊN TOÀN 

THẾ GIỚI ĐÃ THUỘC VỀ SATAN; CÁC CON HÃY XƯNG TỘI THIÊNG LIÊNG 

VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG!” 

 

Và tiếp theo thì vào ngày 19-09-2017 Chúa lại ban Phép Lạ Đám Mây Hào Quang trên 

bầu trời tỉnh Đắk Lắk!  

Thiên Chúa soi sáng cho chúng con hiểu đó là mái vòm của toà ngự của Đức Mẹ sẽ Hiển 

Linh tại Việt Nam; như Mặc Khải của Thiên Chúa Cha đã ban cho Hội Thánh Việt Nam! 

 

        RỒI NGÀY 11-03-2018 CHÚA GIÊSU BAN THÁNH CHỈ DẠY HỘI THÁNH 

VIỆT NAM HÃY RÚT RA KHỎI VATICAN! 

https://www.youtube.com/watch?v=UcA8vNrLbtQ&t=101s 

 

Nhưng Giáo Quyền không vâng phục Thánh Chỉ của Thiên Chúa! Vì thế để xác nhận 

việc Thiên Chúa chọn dân tộc Việt Nam làm Dân Riêng thay thế dân Do Thái!  

Nên Thiên Chúa đã làm nhiều Phép Lạ để Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận ra Thánh 

Ý Thiên Chúa! Nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã Mù Lòa; chẳng hiểu gì!!! Thiên 

Chúa đau lòng biết bao! 

 

Vâng! để xác nhận việc Thiên Chúa chọn dân tộc Việt Nam làm "Dân Riêng" thay thế 

dân Do Thái! và để cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phải nhận ra Phép Lạ giáo huấn của 

Chúa... 

Thì một lần nữa; Thiên Chúa làm Phép Lạ Đám Mây Hình Chữ S Nước Việt Nam trên 

bầu trời thành phố Hòa Bình; Và đã được báo chí loan tin như sau: 

"Bản đồ Việt Nam xuất hiện trên bầu trời thành phố Hoà Bình; lịch sử chưa bao giờ có. 

Đây là lần đầu tiên lúc 17h30p ngày 03-12-2018 ngay tại Trung Tâm Thành Phố Hoà Bình." 

Vâng! Phải là trên bầu trời thành phố Hòa Bình! 

Chứ không phải thành phố nào khác; có nghĩa là Việt Nam sẽ có Hòa Bình đầu tiên trên  

thế giới! như Chúa đã phán dạy; nghĩa là Chúa Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình; là Ông Vua Thái 

Bình sẽ Hiển Trị đầu tiên tại Việt Nam trong “TRIỀU ĐẠI NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN” 

Ysaya 9,5: "5 Vì một trẻ đã sinh ra cho ta, một con trai được ban xuống cho ta; vai Ngài 

đỡ lấy quyền bính và thiên hạ hô tước hiệu Ngài: 
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Mưu Sư sự lạ, Thần anh dũng, Cha đời đời, Vua Hòa Bình, Ysaya 11,1-9: Thái bình dưới 

quyền vua dòng họ Ðavít.  

1 Một chồi sẽ xuất từ gốc Ysai, và từ rễ nó, lộc sẽ mọc lên.  

2 Trên ngài Thần khí Yavê đậu xuống, Thần khí khôn ngoan và trí tuệ, Thần khí mưu lược và 

anh dũng, Thần khí hiểu biết và kính sợ Yavê.  

3 Ngài sẽ hứng thú trong sự kính sợ Yavê. Ngài sẽ không phân xử theo mã mắt thấy, và không 

đoán định phỏng chừng tai nghe. 

4 Người sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu. Và đoán định ngay chính cho hạng nghèo 

hèn trong xứ. Miệng Ngài (phán) là gậy đánh cường bạo, hơi thở môi Ngài giết chết ác nhân.  

5 Ðức nghĩa sẽ là đai lưng ngang sườn, và tín thành, nịt thắt bên hông. 

6 Bấy giờ sói ở với chiên, beo nằm bên cạnh dê con; bê với sư tử con nẫy béo một chuồng, và 

một bé con dẫn chúng đi chăn. 

7 Bò cái, gấu cái làm thân, con chúng nằm chung một chỗ; sư tử cũng như bò sẽ ăn cò. 

8 Bé con còn bú giỡn bên hang hổ lửa, trẻ em hôi sữa thọc tay vào hang mãng xà. 

9 Chúng sẽ không làm dữ gây oán trên khắp núi thánh của Ta, vì xứ dẫy đầy sự hiểu biết Yavê, 

như nước lút cả lòng biển. 

 

         Đức Mẹ Là Mẹ Hội Thánh Đã Dạy Trong Thông Điệp Guadalupe Rằng: 

"Các Con Hãy Nhìn Lên Bầu Trời!"  

Bởi Vì Thiên Chúa Đã Chọn Dân Tộc Việt Nam Làm "Dân Riêng" Thay Thế Cho Dân 

Tộc Do Thái Và Việc Này Rất Quan Trọng Trong Chương Trình Cứu Độ Nhân Loại 

Của Ngài! 

Do vậy Thiên Chúa đã ban rất nhiều Phép Lạ cho Hội Thánh Việt Nam; nhưng Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam các ngài đã xem thường những Phép Lạ mà Thiên Chúa đã 

đoái thương ban cho! Thật đúng như Đức Mẹ đã dậy trong thông điệp La Salette. 

 

Vì vậy nên sau khi Chúa đã ban Thánh Chỉ cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vào 

tháng 03/2018 là LÀ RÚT RA KHỎI VATICAN nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

không vâng phục thi hành; thì lẽ ra Thiên Chúa đã ra tay đánh phạt Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam! Nhưng Thiên Chúa đã đoái thương nhậm lời Mẹ Hội Thánh mà ngưng tay đánh phạt 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; 

 

Và ban cho Đức Mẹ làm 3 Phép Lạ để dạy cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam biết; Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam đã Mù Lòa! Bởi Vì Giáo Hoàng Phanxico Đã Lạc Đạo; và Dạy Giáo 

Dân Dâm Dục Đồng Tính Luyến Ái; Và Nhiều Điều Lầm Lạc Nhưng Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam Vẫn Cứ Mù Lòa; KHÔNG CHỊU VÂNG PHỤC THI HÀNH THÁNH CHỈ CỦA 

THIÊN CHÚA ĐÃ BAN LÀ: RÚT RA KHỎI VATICAN! 

 

Ba Phép Lạ này là: 

- Phép Lạ thứ nhất là Tượng Đức Mẹ mất một mắt bên trái tại Giáo Xứ Tâm An; Trảng Bom; 

Đồng Nai!  

- Phép Lạ thứ hai là Tượng Đức Mẹ mất một mắt bên phải tại Giáo Xứ Đức Long; Gia Kiệm; 

Đồng Nai! 

- Phép Lạ thứ ba: Tượng Đức Mẹ Fatima Khóc Máu Và Bị Lòa trong nhà người Giáo Dân 

Việt Nam tại Tiểu Bang Texas; Hoa Kỳ. 

-  

Nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng chẳng hiểu bài học Mẹ dạy; nên Đức Mẹ 

đã dạy chúng con thông báo cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ý nghĩa bài học 3 Phép Lạ 
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Đức Mẹ mất mắt của Mẹ Hội Thánh dạy là: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Mù Lòa! Nhưng 

sau khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận đươc email của con thì đã chặn email từ đó! Và 

nay đã qua mấy tháng rồi cũng chưa thấy biến chuyển gì! Và hôm nay; Mẹ Hội Thánh lại dạy 

chúng con góp ý với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam như thế!  

 

Chúng con kính mong các Đấng Bậc Vâng Phục Và Thi Hành Thánh Chỉ Của Thiên 

Chúa; để Thiên Chúa có thể cứu dân tộc Việt Nam và cứu thế giới qua dân tộc Việt Nam chúng 

ta!  

Con kính chào Tổng Giám Mục! 

 

    Ghi Chú: "Lời Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm: 

Đn 7,21: "21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 

22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, 

và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình" 

 

Kh 13,5-10: "5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền 

hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến 

Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao 

chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng 

nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ 

tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát. 

9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết 

gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!" 

 

Khi lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm thì Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Là Mẹ Hội Thánh 

Công Bố Mệnh Lệnh: 

 

       “KỂ TỪ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 TẤT CẢ MỌI THÁNH LỄ TRÊN TOÀN 

THẾ GIỚI NÀY ĐÃ THUỘC VỀ SATAN; CÁC CON HÃY XƯNG TỘI THIÊNG 

LIÊNG VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG" 

       VÀ SAU ĐÓ NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018 CHÚA GIÊSU ĐÃ BAN THÁNH 

CHỈ CHO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM LÀ: HÃY RÚT RA KHỎI VATICAN. 

 

 Để Ứng Nghiệm Lời Chúa Đã Dạy Trong: Sách Khải Huyền 18,4:  

       “Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa 4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: 

"Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương 

phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các 

điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm." 

Vậy chúng ta hãy Xưng Tội Thiêng Liêng và Rước Lễ Thiêng Liêng! 

Hãy Xưng Tội "Chung" nghĩa là Xưng Tội từ khi có trí khôn cho tới bây giờ!  

 

Từ mấy chục năm trước đây; Chúa Giêsu đã phán dạy: "Ta bảo với các con, ôi các con yêu 

dấu của Ta, hãy làm việc Sùng Kính Này Với Tình Yêu Và Niềm Hạnh Phúc. Không bao giờ 

để một ngày trôi qua đi mà không chịu Mình Thánh Chúa Giêsu. Hãy uống Máu Cực Châu 

Báu Chúa Giêsu để được tràn đầy quyền năng. Sẽ tới lúc không còn việc sùng kính trên trái 

đất. Sẽ không có ai để cử hành Lễ Misa có giá trị như Thánh Lễ các con đang tham dự trong 

lúc này. Cả thế giới sẽ hết lòng than khóc với Đấng Toàn Năng trên cao, và chỉ thấy cơn thịnh 

nộ lớn lao của Chúa đáp lại." 
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“Hỡi các con thân yêu, hãy tham dự Thánh Lễ bây giờ. Thời giờ sắp đến khi loài người 

muốn đi tìm Thánh Lễ xứng đáng như Thánh Lễ bây giờ thì họ sẽ không tìm thấy được nữa.” 

 

CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY RẰNG: "KHI NÀO KHÔNG CÒN THÁNH LỄ THÌ 

LÒNG SÙNG KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ 

PHƯƠNG TIỆN TỐT NHẤT ĐỂ LIÊN LẠC VỚI THIÊN CHÚA!" 

 

SAU NGÀY THÁNH LỄ THUỘC VỀ SATAN NHỮNG AI ĐẾN NHÀ THỜ VÀ 

RƯỚC LỄ THÌ NGƯỜI ẤY ĐÃ THỜ CON THÚ VÀ RƯỚC SATAN VÀ SẼ THEO NÓ 

XUỐNG HỎA NGỤC!  

Trong những thông điệp ban ở Guatamala mấy chục năm trước Chúa Giêsu và Đức Mẹ 

cũng đã dạy về những điều này rồi; ai đã được đọc thì hãy bảo mọi người anh em chung quanh; 

kẻo họ thờ con thú rồi sẽ theo nó xuống Hỏa Ngục! 

 

LỜI MẸ MARIA NHẮN NHỦ KHẨN CẤP 
CUỘC ĐẠI THANH LỌC 

CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO VÀ 3 NGÀY ĐEN TỐI 

MÙA XUÂN MỚI – TRỜI MỚI – ĐẤT MỚI 

CUỘC THAY ĐỔI HOÀN TOÀN THỜI ĐẠI KỲ DIỆU (Luc pham 24/09/2018) 

 

THÔNG ĐIỆP THƯỢNG KHẨN VÀ HỎA TỐC 

Các con hãy cầm lấy tập sách này mà đọc lời Mẹ nhắn nhủ các con. Các con, đây là 

thông điệp đặc biệt của Mẹ: “Mẹ ban cho các con khốn khổ của Mẹ. Trong những ngày sau 

cùng của Cuộc Đại Thanh Lọc; Với các biến cố rùng rợn… Kèm theo những lời Mẹ chỉ dạy 

các con đây”. 

        Mẹ Dậy: Mẹ tha thiết kêu gọi các con hãy về với Chúa Cha mà xin Cha tha thứ cho chúng 

con, vì Cha đã quá tức giận và sắp đánh một đòn quyết định. Chúng con rơi vào hoàn cảnh 

này cũng vì chúng con tạo ra thôi. Mẹ muốn chúng con biết những điều gì sắp xảy ra cho thế 

giới loài người. 

  Mẹ muốn cho các con biết từ bây giờ, để các con biết thống hối tội lỗi của các con! 

        Các con của Mẹ và cả những người hay chống đối, không muốn nghe lời của Thiên Chúa, 

không vâng nghe lời Mẹ. Tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Thời giờ của 

các con sắp hết rồi. Mẹ Dậy: Thế Giới Đã Vi Phạm Tất Cả Các Điều Răn Chúa Ban Cho Các 

Con. 

CUỘC ĐẠI THANH LỌC 

CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO VÀ 3 NGÀY ĐEN TỐI 

CÁC CON! ĐÂY LÀ THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT CỦA MẸ: 

“Tập Sách Này Không Phải Để Cho Loài Người Sợ Hãi Nhưng Để Báo Trước Điều Mà 

Thiên Chúa Cha Sắp Giáng Xuống Trần Gian. 

        Các con ơi! Mẹ xin các con đừng chỉ giữ tập sách này mà còn đem biếu cho anh em, 

bạn hữu và tất cả mọi người và cả các kẻ thù của các con nữa.  

Nhiều người sẽ không đủ sức hiểu được những điều mà các con đã biết và có nhiều người 

không tin. Mẹ muốn các con cần phải cứu nhiều linh hồn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.  

Vậy các con hãy ở trong sự cầu nguyện kể từ giờ phút này, hãy tham gia các Bí Tích; 

Tuân theo 10 Điều Răn Của Thiên Chúa, nhất là lưu ý về những việc sắp xảy ra trên thế 

giới. Thời giờ của các con sắp hết rồi. Mẹ tha thiết kêu gọi các con hãy quay về với Chúa 

Cha và Mẹ ngay bây giờ kẻo không kịp hối tiếc.” 
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I.     CUỘC ĐẠI THANH LỌC: CÁC BIẾN CỐ. 
1.     CUỘC CẢNH BÁO (SAU 2000 NĂM, BẮT ĐẦU TẠI NƯỚC VIỆT NAM) 

2.    PHÉP LẠ (SẼ XẢY RA MỘT NĂM SAU) 

3.    CUỘC TRỪNG PHẠT (SẼ XẢY RA MỘT NĂM SAU) 

4.    CUỘC THỐNG KHỔ (SẼ XẢY RA MỘT NĂM SAU) 

5.    BA NGÀY ĐEN TỐI (3 NGÀY VÀ 2 ĐÊM) 

6.    MÙA XUÂN MỚI (TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI: 1000 NĂM) 

        (Đức Mẹ Mặc Khải Cho Một Vị Thụ Khải Ẩn Danh) 

 

II.    ĐỨC MẸ VỚI CHA GOBBI  17-06-1989 (MILAN) 

III.  THẾ HỆ MAI SAU  
(Mặc Khải Sài Gòn Việt Nam 1976-1986, linh hướng LM Trần Văn Lý) 

LỜI MẸ MARIA NHẮN NHỦ KHẨN CẤP 

VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA 
         Chúng ta cầu nguyện không xin theo ý mình. Chỉ xin theo ý Chúa, hợp với ý Chúa.  

Xin Thiên Chúa cho mình hiểu biết theo Thánh Ý Chúa và xin Chúa tăng sức để xin theo ý 

Ngài.   

         Loài người là do Thiên Chúa tạo nên phải tuyệt đối VÂNG LỜI THIÊN CHÚA VÀ 

VÂNG THEO THÁNH Ý NGÀI, không phải chỉ ở bề ngoài, nhưng phải từ trong cõi lòng 

phát ra. 

         Người đạo đức thì càng luôn tuân theo Thánh Ý Chúa. Biết hãm mình và tuân theo lời 

Ngài chỉ bảo. Loài người trần thế thì cần phải biết lấy thánh ý Chúa làm TRUNG TÂM và 

mình là căn bản để trong đời sống hằng ngày, loài người làm gì mà hợp với Thánh Ý Thiên 

Chúa thì cứ tiếp tục làm theo, vì bao giờ Thiên Chúa cũng ủng hộ. Để mình biết làm theo các 

mệnh lệnh của Ngài; công việc đó rất khó; nhưng Thiên Chúa chỉ cần mình quyết tâm làm 

theo Thánh Ý Ngài thì Thiên Chúa sẽ giúp mình làm được. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu 

đã dạy: “VÂNG Ý CHA DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI”. 

         Câu này Thiên Chúa muốn nhắc cho chúng ta biết khi cầu nguyện chỉ xin theo ý 

Cha chứ không thể theo ý mình được. Thiên Chúa không sai lầm, nếu ai không tuân theo 

thánh ý Chúa, không đi theo đường lối của Ngài thì dĩ nhiên người đó không còn là con 

cái Thiên Chúa.  

Chúa Giêsu đã lập ra “HỘI THÁNH CỦA NGÀI DƯỚI TRẦN GIAN NÀY GIÚP CHO 

MỌI NGƯỜI CÀNG KÍNH YÊU BA NGÔI THIÊN CHÚA HƠN”. 

        Con cái của Mẹ đã tự đặt mình trước hết mọi sự và đây là điều họ đang dạy cho con 

cái và bản thân: TIỀN BẠC VÀ NHỮNG ĐIỀU TRẦN TỤC. 

         Hội Thánh là chi thể và là Mầu nhiệm của Ngài, vì Ngài đã phán: “HỘI THÁNH LÀ 

NƯỚC TRỜI Ở GIỮA TRẦN GIAN, AI GẠT BỎ HỘI THÁNH KHÔNG PHẢI LÀ ANH 

EM NGÀI”. 

       Chính vì thế chúng ta phải hiệp nhất với Hội Thánh ngày càng vững mạnh hơn. Chúng ta 

phải biết cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, xin Thiên Chúa che chở cho Ngài và Hội Thánh 

ngày càng vững mạnh hơn, để Ngài tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi tới mục đích mà 

Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy SĂN SÓC HỘI THÁNH VÀ CẦU 

NGUYỆN CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG NHƯ LỜI MẸ MARIA ĐÃ CĂN DẶN CHÚNG TA. 
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        GƯƠNG SÁNG: Không phải giúp đỡ anh em bằng Ngôn Ngữ nhưng phải bằng hành vi 

và cử chỉ. Trước hết mình phải làm GƯƠNG SÁNG nhớ giữ lấy lời Chúa đã dạy: 

        “MUỐI, ĐẤT và ĐÈN SÁNG” và phải biết tránh GƯƠNG XẤU, GƯƠNG MÙ  

(Phúc âm Mt 5, 13-16; Mt 18, 10; Mc16, 22-23; Lc 8, 16; 11, 33-36, 14.35). 

         Người ta có thể yếu đuối hoặc bắt chước kẻ khác, hoặc bị người khác lôi cuốn, có khi vì 

họ lầm lạc, có khi vì người ta có ảnh hưởng, đó là những dịp tội khiến cho kẻ khác phải sa 

ngã, nên Thiên Chúa kết án gương mù, gương xấu rất nặng. Vẫn hay người ta có thể yếu đuối 

sa ngã điều này điều khác, thì phải biết xin ơn Chúa Thánh Thần giúp sức vượt qua được cơn 

nguy hiểm đó. 

          Nhất là người mạnh mẽ, phải biết giúp đỡ cho người yếu đuối, người lớn đối với trẻ thơ, 

bề trên đối với bề dưới, càng phải biết chỉ bảo cho họ trở lại con đường mà Thiên Chúa muốn 

Loài Người phải quay về cùng Chúa trong ngày gần nhất, vì thời giờ của loài người không còn 

bao nhiêu nữa. Ngài vẫn chờ đợi loài người đi ra ngoài vòng tội lỗi của ma quỷ đang hoạt động 

tứ phương. Chính vì thế mà Thiên Chúa đánh động cho loài người biết. Ngài đã gửi biết bao 

thông điệp tới trần gian, thế mà có mấy ai chịu tin đâu? Chính vì thế mà Mẹ Maria đã cho tôi 

viết các thông điệp để loan ra cho mọi người biết. 

        Mẹ dậy: Mẹ tha thiết kêu gọi các con hãy quay về với Chúa Cha mà xin Cha tha thứ 

cho chúng con. Vì Cha đã quá tức giận và sắp đánh một đòn quyết định; chúng con rơi 

vào hoàn cảnh này cũng vì chúng con tạo ra thôi. Các Con, Đây Là Thông Điệp Của Mẹ:  

 

“Mẹ Ban Cho Các Con Khốn Khổ Của Mẹ, Trong Những Ngày Sau Cùng Của Cuộc Đại 

Thanh Lọc, Với Những Biến Cố Rùng Rợn… Kèm Theo Các Lời Mẹ Chỉ Dạy Các Con 

Đây”. 

         Lúc 9 giờ sáng ngày 15-9-2000, Mẹ hiện đến với tôi qua hình dáng Mẹ FATIMA. Đầu 

Mẹ đội Triều Thiên, cỗ tràng hạt trên hai tay ngang tầm ngực, tay cao tay thấp. Đức Mẹ phán 

dậy tôi:  

 “CON HÃY VIẾT RA NHỮNG LỜI CẢNH BÁO MÀ MẸ ĐÃ CHO CON BIẾT”. 

         

        Hôm nay ngày 27-10-2000, tôi viết: 

        Mẹ Maria nhắn nhủ: “CÁC CON THƯƠNG YÊU CỦA MẸ”. 

Lý do: Tập sách này không phải để cho loài người sợ hãi, nhưng mà để báo trước điều 

mà Thiên Chúa Cha sắp giáng xuống trần gian. Các con của Mẹ và cả những người hay 

chống đối, không muốn nghe lời của Thiên Chúa, không vâng nghe lời Mẹ. Tai họa khủng 

khiếp sẽ xảy ra không thể nào tránh khỏi.  

 

        Mẹ dậy: Thế giới đã vi phạm tất cả các điều răn của Thiên Chúa ban cho các con. Các 

con ơi! Các con đã ra nặng về VẬT CHẤT đến độ các con của Mẹ bây giờ có thể đặt mua giới 

tính “TRAI HAY GÁI”, màu da, mắt và tóc cho đứa bé “CÁC CON MUỐN MANG THAI”. 

        Các con đã cầm cái chết trong tay bằng “PHÁ THAI”, trợ giúp “TỰ VẪN” và nước độc 

chết người cho bậc CAO NIÊN. Các con đã quyết tâm sáng tạo con vật và đang tìm cách sáng 

tạo con người nữa. Điều này thật là kinh khủng. Các nhà khoa học, các con không đi tìm những 

phương thuốc chữa các bệnh tật đang làm khổ nhân loại, mà trái lại tìm cách thu hoạch các bộ 

phận và tay chân. 

        Các con không THẢO KÍNH CHA MẸ, và các gia đình thì bị tan vỡ. Các con đang sống 

trong một xã hội đầy mùi tội ác và ô dơ. 

Con cái của Mẹ đã tự đặt mình trên hết mọi sự, và đây là điều họ đang dạy các con cái 

và bản thân: TIỀN BẠC và NHỮNG SỰ TRẦN TỤC. 
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Hôn nhân giữa những người cùng giới tính đang bị thách đố. Các vụ LY DỊ TĂNG CAO, 

và các cuộc hôn nhân dễ dàng. Nhiều người chỉ hưởng thụ sống trong tội lỗi, trong cảnh không 

cần CƯỚI HỎI. Chiến tranh thường xảy ra, quá nhiều hận thù và bạo lực! Mỗi vị lãnh đạo 

như muốn làm bá chủ thế giới, “TẤT CẢ CÁC ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC NỮA”!!! 

         Mẹ muốn các con biết những điều gì sắp xảy ra cho thế giới loài người. 

Mẹ muốn cho các con biết từ bây giờ, để các con thống hối tội lỗi của các con đó! 

         Các con hãy năng dùng “BÍ TÍCH XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ”. Hãy đi Lễ và tham dự 

với Chúa Giêsu, hãy giữ các GIỚI RĂN CHÚA ĐÃ BAN CHO CÁC CON, đọc sách Phúc 

Âm và thông điệp của Mẹ, hãy phổ biến rộng rãi cho những người xung quanh, hãy giảng dạy 

về  Hội Thánh, về Chúa và các giới răn của Ngài. Vì như thế, ngay từ bây giờ, thì may ra cứu 

khỏi những trận “TRỪNG PHẠT SẮP ĐỔ XUỐNG TRÊN NHÂN LOẠI”. 

        Các con ơi! Mẹ xin các con đừng chỉ giữ tập sách này mà còn đem biếu cho các anh 

em, bạn hữu và tất cả mọi người và các kẻ thù của các con nữa.  

 

        Nhiều người sẽ không đủ sức hiểu được những điều mà các con biết và có nhiều 

người không tin. Các con ơi! Mẹ muốn các con cứu nhiều linh hồn bao nhiêu thì tốt bấy 

nhiêu. 

PHẦN I: CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO 
(Xảy Ra Sau Lễ Giáng Sinh 2000) Bắt Đầu Tại Nước Việt Nam. 

Hỡi Các Con Yêu Dấu Của Mẹ, Khi Nào Các Con Thấy Các Biến Cố Dưới Đây,  

Thì Hãy Biết Thì Giờ “CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO” Rất Cận Kề. 

 

1.   Chiến tranh nguyên tử, phô trương quyền lực lan tràn trên địa cầu. 

 

2.   Có động đất trên toàn địa cầu. 

 

3.   Các núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu nay phun trở lại và mạnh hơn 

 

4.   Mưa dầu, nắng lửa, lửa từ trời xuống và gây hỏa hoạn khắp nơi, tiền bạc và vật chất 

bị cháy thành tro bụi. 

 

5.    Mưa đá, những cục to làm thủng mái nhà, gây thương tích cho người và vật. 

 

6.    Nhiều cơn gió xoáy cuốn theo nhà cửa, nhiều đợt sóng thần, đất sụp xuống nước. 

 

7.    Nước lụt ngày càng dâng cao lên toàn địa cầu. 

 

8.    Thời tiết thay đổi kỳ lạ, vùng cực lạnh trở thành nóng, vùng cực nóng trở thành lạnh. 

 

9.    Thị trường chứng khoán và nền tài chính hoa kỳ bị sụp đổ. 

 

10.   Nạn đói lan tràn khắp nơi trên toàn địa cầu, người có tiền mà không mua được đồ 

ăn. 

 

11.   Súc vật chết hàng loạt. 

 

12.   Nhiều người chết vì thức ăn bị ngộ độc. 
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13.   Các nhà máy điện trên địa cầu và các lò hạt nhân sẽ bị nổ. 

 

14.   Trên trời xuất hiện dấu lạ, một con quái vật to lớn, đầu tê giác với một sừng ở giữa 

trán, có hai cẳng trước, thân mình giống một con trăn lớn dài khoảng 1m. Nó đang gắng 

sức vật lộn với một con nai nhỏ có cặp sừng non nớt mới nhú ra độ vài ba phân. 

 

15.   Nhiều người tự xưng là tiên tri nhân danh Đức Giêsu Kitô để đi rao giảng cho mọi 

người biết thế gian đang yên ổn, để cho mọi người yên tâm tiếp tục sống cuộc đời tội lỗi. 

 

16.    Các nhà thờ sẽ trở thành tụ điểm vui chơi, ca nhạc, nhà thờ không có Chúa ngự vì 

không có thánh lễ. 

 

17.   Nhà ở của con cái Đức Mẹ phải đóng kín cửa, ai gọi cũng không được mở cửa, vì 

giờ đó ngoài đường chỉ có ma quỷ, vì chúng được phép lên trần gian và đang rong ruổi 

để tìm kiếm sát hại các linh hồn không biết vâng lời của Mẹ, thì họ sẽ bị lôi xuống hỏa 

ngục. 

 

18.   Ở ngoài đường có nhiều khí độc lan tràn khắp nơi, người trong nhà không được  

nhìn ra ngoài kẻo bị nó hại, mọi người phải có đèn Nến, Sách Thánh, Sách về Đức Mẹ, 

nhất là Nước  Phép và Tượng Chúa và anh Mẹ phải làm phép. 

 

         Mẹ Dậy: Các Con hãy tích trữ Thức Ăn, Không trữ Mì Gói nhưng là bánh Phở 

Khô, Gạo Xấy, Đồ Khô, Cá Hộp, Nước Uống, Muối, Nến Phép để đốt sáng, Muối Và Dầu 

Thánh; Nước Phép. phải giữ các ảnh tượng Chúa Và Đức Mẹ trên mình, trong xe. 

       Mẹ đã cho các con cuốn sách gồm những kinh các con cần dùng trong thời gian tới (1). 

còn có ít lời chỉ dạy cho các con ở cuối tập sách này.  

 

         Các Con Lưu Ý: “Các con mua thức ăn ngoài đường trong thời gian đó sẽ không 

phải trả tiền, nó chỉ cần in số 666. Mẹ nhắc nhở cho các con phải cẩn thận kẻo nó lại lừa 

các con; nghĩa là dù chết đói các con cũng không được để cho nó cấy "con chíp" vào 

tay”. 

 

       BÂY GIỜ CÁC CON HỎI CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO LÀ GÌ ??? 

         Điều này Mẹ dậy: Tất cả mọi người; mỗi đứa trẻ, đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, 

bất kể quốc gia nào, tôn giáo nào, bất kể nơi họ ở hay việc họ đang làm, sẽ ngưng hoạt 

động và sẽ cảm nghiệm “CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO NÀY”. 

 

         Chính linh hồn các con sẽ bị lột trần ra trước mặt các con. Các con sẽ biết từng mỗi 

một tội lỗi, mỗi một lời nói, việc làm, tư tưởng các con đã phạm tới Ngài, đã không tử tế, 

không đẹp lòng Chúa. Có đẹp lòng Chúa hay không thì lúc đó sẽ được phơi bày ra trước 

mắt các con. 

Thiên Chúa Cha sẽ cho các con thấy và THIÊN CHÚA SẼ TÍNH SỔ VỚI CÁC CON.  

         

          Kể cả những kẻ không tin cũng sẽ biết họ phải làm gì, để cho linh hồn mình được 

trong sạch trước mặt Thiên Chúa, và chuẩn bị đón cuộc TÁI LÂM CỦA CHÚA GIÊSU, 

khi cảnh báo này đến, mọi dân tộc sẽ biết những điều mà họ đã được thông báo trước 

LÀ ĐÚNG SỰ THẬT, và mọi người sẽ thấy những biến cố sẽ xảy ra như đã được tuyên 

bố trong Kinh Thánh. 
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         Sau khi cuộc cảnh báo đã xảy ra, sẽ làm chấn động trên toàn thế giới và lúc đó thì 

giờ sẽ không còn đáng kể nữa. Cuộc sống hiện tại của các con sẽ thay đổi. 

 

         Nhiều người sẽ tìm cách theo Hội Thánh, làm những việc phải làm để tẩy rửa linh 

hồn mình đón Chúa. Các con cái Mẹ sẽ đựợc chọn ra để giúp đỡ Hội Thánh và Hội Thánh 

cần thanh tẩy, để được trong sạch trước mặt Thiên Chúa. 

 

         Hỡi các con cái Mẹ, nhiều người sẽ chết trong thời gian ấy, nặng hơn cơn đứng tim 

của người mắc bệnh tim. Nhiều người sẽ chết vì lúc đó họ phải chết. Cần có nhiều lời cầu 

nguyện, sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của các con để hướng dẫn những kẻ không biết ĐỌC 

KINH, KHÔNG BIẾT CÁC PHÉP BÍ TÍCH VÀ KINH THÁNH. 

 

          Dân chúng sẽ phải đói khát, tất cả các điều này sẽ do Mẹ báo trước cho các con. 

Bây giờ Mẹ cũng báo các con đây là lý do phải tích trữ Lương Thực, NƯỚC VÀ ĐÈN 

NẾN PHẢI LÀM PHÉP. 

          Cuộc sống mà mọi sinh hoạt của các con phải ngưng trệ, có đầy đủ dụng cụ nhưng 

không ráp được thành hình, có hóa chất cũng không làm ra sản phẩm, việc làm trở nên 

vô hiệu, người bệnh uống nhiều thuốc cũng không khỏe, không khỏi bệnh. 

 

          Tín hữu đi tìm sự giúp đỡ nơi Giáo Xứ của họ, không còn lo đến các phương tiện, 

hoặc chuyên chở hay bất cứ điều gì khác, mà chỉ đi tìm sự giúp đỡ LINH HỒN MÌNH. 

 

Sẽ Có Những Kẻ Dửng Dưng, Lãnh Đạm, Cố Chấp, Không Tin. 

KHI CUỘC CẢNH BÁO ĐẾN, họ vẫn lìa xa Chúa, họ sẽ nhạo báng các con cái của Mẹ, 

nhưng các con không được thất vọng. Nhiều người khiếp sợ và phản ứng; các con phải 

tìm cách cứu các linh hồn; đây cũng là lúc QUỶ VƯƠNG SẼ TÌM CÁCH TIẾN CHỨC. 

Nó giả bộ là người SÙNG ĐẠO và THÁNH THIỆN để lóe mắt thiên hạ, và có nhiều 

người lầm tưởng và nghe theo. 

 

         Cho đến khi nó tự đặt mình lên NGAI TÒA PHÊRÔ. ĐỨC GIÁO HOÀNG PHẢI 

TỪ BỎ QUYỀN BÍNH, ĐỂ MẸ MARIA DẪN NGÀI ĐI MỘT NƠI XA MÀ KHÔNG 

AI BIẾT trước khi tên quỷ bước chân vào. Bao lâu ĐỨC GIÁO HOÀNG MÀ CÒN GIỮ 

QUYỀN BÍNH CỦA NGÀI TẠI RÔMA, thì tên quỷ không làm gì được. 

 

          Hỡi các con Mẹ, Mẹ đã nhắn bảo người con yêu dấu của Mẹ, là vị Giáo Hoàng Gioan 

Phaolo II, để chuyển lời của Mẹ tới các con về sự THỐNG HỐI TỘI LỖI, thế mà có nhiều 

con cái Mẹ lại CHỐI ĐẠO, KHÔNG CHỊU THEO HỘI THÁNH, trái lại còn đi theo TAM 

ĐIỂM CÓ MẶT TẠI RÔMA, và những tay chân của quỷ vương đang làm việc trong HỘI 

THÁNH của các con, sẽ gây ra nhiều việc chối đạo, chia rẽ và hận thù. 

         Bởi vì Việt Nam là Thời Điểm Khởi Đầu, nên những người Việt Nam biết vâng nghe 

lời Mẹ, đang ở rải rác trên thế giới sẽ trở lại về Việt Nam. Cũng có những người nước ngoài 

xin đến và định cư tại Việt Nam để được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa Cha và Mẹ. 

 

         PHẦN II: PHÉP LẠ 
         Hỡi các con! “TRONG VÒNG MỘT NĂM” kể từ Cuộc Đại Cảnh Báo. Trên trời xuất 

hiện một dấu chỉ của Thiên Chúa. Đây là phép lạ chưa từng có trong lịch sử loài người, và sẽ 

xảy ra ở những nơi Chúa Giêsu hoặc Đức Mẹ hiện ra. 
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         Đây sẽ là dấu chỉ TRƯỜNG TỒN, để tất cả thế giới trông thấy, suy niệm và nhớ mãi 

trong trí  

óc. Và biết rằng Phép Lạ này từ Thiên Chúa mà đến. 

         Các hệ thống thông tin sẽ làm việc, cuộc sống sẽ tiếp tục sau Cuộc Cảnh Báo.  

CHỈ KHÁC HẲN đi mà thôi. Các sự việc này sẽ xảy ra với nhịp độ chậm hơn bây giờ. 

 

         Các con ơi! Nếu các con ý thức được CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO và các BIẾN CỐ sắp 

đến thì các con sẽ ở trong sự Thống Hối Và Thức Tỉnh, cảnh giác hơn về những chuyện 

xung quanh các con và phải chăm lo đời sống cho tốt hơn, đẹp lòng Thiên Chúa hơn. 

         Mẹ sẽ cho các cơ quan truyền thông của các con cái Mẹ đủ khả năng loan báo đến các 

con và đủ sức chụp được và loan đi Các Phép Lạ, trên ti vi cho khắp thế giới, các trạm thiên 

văn cũng ghi rõ đủ. Khi Phép Lạ xảy ra nhiều người sẽ được lành bệnh tật. 

 

         Mẹ sẽ loan báo cho các con biết trước PHÉP LẠ LỚN LAO NÀY, để các con truyền 

cho nhau biết PHÉP LẠ SẮP ĐẾN, và Mẹ cũng cho nhiều con cái du hành đến các địa 

điểm Mẹ và Chúa Giêsu hiện ra, có thể tham dự PHÉP LẠ. Các Thánh Lễ và các buổi 

đọc kinh sẽ cử hành ở những nơi này. Trong khi chuẩn bị Phép Lạ này, sẽ để lại một dấu 

chỉ trường tồn cho toàn thế giới, bất cứ lúc nào. Nó sẽ là cuối cùng và một dấu chỉ của 

Đức Chúa Trời, là Cha của các con ban. 

           Ngài làm Phép Lạ này vì TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC 

CON, LÀ CON CÁI CỦA NGÀI. Nhiều người tâm trí bị chấn động, hoang mang và 

huyễn hoặc, họ sẽ chẳng biết làm gì, đi đâu và làm thế nào tìm được sự giúp đỡ. 

 

           Sở dĩ có điều này là để cho các con của Thiên Chúa và Mẹ giúp họ đến NHÀ THỜ 

CỦA MÌNH, Mẹ sẽ tập hợp các con lại, và dạy họ yêu mến Thiên Chúa Cha và Mẹ nhiều hơn. 

           Các con hãy mở CỬA LÒNG ra mà đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa Cha và Mẹ 

đối với các con. Nếu được như vậy, thì rất nhiều con cái của Mẹ được ăn năn trở lại. Trong 

lúc này có rất nhiều con cái Mẹ KHƯỚC TỪ CUỘC CẢNH BÁO, vẫn tiếp tục phạm tội. 

 

          Lúc này có rất nhiều tiên tri giả, do ma quỷ phái đến, và chính các tiên tri giả này 

sẽ tìm cách thuyết phục rất nhiều con cái Mẹ theo những kiểu sống đạo và những ước 

muốn của họ, để dụ dỗ con cái vì thì giờ của chúng sắp tận. HỌ sẽ làm những phép lạ và 

sẽ chữa bệnh để cám dỗ các con và lôi cuốn các con vào vương quốc của chúng.   

 

          Sau phép lạ này, sẽ có một thời gian hòa bình, yên tĩnh. Các con chớ để cho chúng bắt 

gặp và bất thần vì thì giờ của SỰ TRỪNG PHẠT VÀ CUỘC THỐNG KHỔ KHÔNG CÒN 

BAO XA.  

          Các con không được lơ là trong việc Đọc Kinh và các việc đạo đức, vì việc nào sẽ đến 

trong trần gian của các con và để hoàn tất như đã tiên báo trước như trong Kinh Thánh. 

          Các con phải giữ gìn nhà cửa cho ngăn nắp và luôn luôn cầu nguyện để xin Cha giảm 

bớt các sự TRỪNG PHẠT này. 

 

       PHẦN III: CUỘC TRỪNG PHẠT (Sẽ Xảy Ra Một Năm Sau) 
         Hỡi các con yêu dấu, đây là thời buổi rất NGHIÊM TRỌNG và ĐAU LÒNG cho tất cả 

mọi con cái của Mẹ trên toàn thế giới. Cuộc trừng phạt rất có thể được giảm thiểu nhưng có 

rất nhiều người phải đau đớn và chết do tất cả những sự dữ trên thế giới và tội lỗi của các con. 

         Các nơi trú ẩn an toàn sẽ gồm nhiều nhà thờ, tu viện, nhà ở, những nơi Thiên Chúa 

được tôn sùng, thờ phượng và tôn kính. 
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         Mẹ đã bảo các con, các con đi theo Ánh Sáng để đến những nơi này và còn rất nhiều 

nơi khác nữa. Các chính phủ trên thế giới đang lập một nền thống trị cho một Thế Giới 

Đại Đồng. Những kẻ dữ sẽ cai trị nơi này và trong thời buổi khủng hoảng của các con, sẽ 

có rất nhiều trận chiến tranh bùng nổ trên thế giới.  

         Thế rồi Chính Phủ Thế Giới Đại Đồng sẽ bảo các con rằng bây giờ mọi sự đều tốt 

đẹp và tất cả mọi quốc gia đều được hòa bình, không còn chiến tranh nữa. 

         Nhiệt độ, thời tiết sẽ hoàn toàn thay đổi, địa cầu sẽ bị chấn động dữ dội, tạo nên 

nhiều trận động đất, cuồng phong, cơn lốc mạnh mẽ khốc liệt mà các con chưa bao giờ 

từng thấy. Các núi lửa sẽ phun lên, hết núi này đến núi khác, gây ra nhiều chết chóc cho 

kẻ vô tội lẫn kẻ ác. 

 

        Thiên Chúa đang tìm cách đánh thức các con và đánh bại sự dữ đang khống chế 

trong đời sống các con. Nhiều con cái Thiên Chúa Cha và Mẹ sẽ phải đi vào nơi ẩn trốn, 

trong khi các trận bão tàn phá nhà cửa các con. Các con hãy “LƯU Ý ĐẾN ÁNH SÁNG”. 

Các con sẽ được dẫn đi và được săn sóc, sẽ có MANNA để ăn và để uống. Các con hãy 

giữ mình trong sự cầu nguyện và giúp đỡ mọi người trong cơn túng ngặt.  

         Hãy dẫn dắt cận nhân đến nơi an toàn. Hãy tìm cách cứu các linh hồn trong khi các 

con đi đường; nhưng không thể mang theo những người KHÔNG CÓ DẤU ẤN CỦA 

THIÊN CHÚA TRÊN TRÁN. Họ sẽ không chịu nổi ánh sáng. 

 

         Chính phủ đại đồng sẽ dần dần loại bỏ các quyền công dân của các con. 

         Các con hãy biết rằng họ sẽ đóng cửa Nhà Thờ, các chủng viện và các Tu Viện. Họ sẽ 

đến tận trong nhà các con mà bắt giữ các con vì các con tin tưởng vào tôn giáo, đang đêm nó 

vào nhà các con như một kẻ trộm ở trong bóng tối. Chính phủ của các con bây giờ đã sẵn sàng 

trao quyền tự do của các con cho những người này. Các vị lãnh đạo sẽ làm ngơ và giả điếc 

trước những tiếng kêu của các con. Họ tưởng rằng họ còn quyền cai trị, nhưng không phải như 

vậy, họ cũng đang bị gạt như các con. Một khi việc này xảy ra, tên quỷ vương này muốn bắt 

Đức Giáo Hoàng của các con nhưng không bắt được vì Mẹ đã dẫn Ngài đi. Rồi tên quỷ vương 

sẽ lên nắm ngai tòa Phêrô và Thế Giới Đại Đồng này sẽ bị nó cai trị và điều khiển. 

        Nó sẽ tự xưng là Chúa Kitô đến để cứu các con, nhiều người sẽ bị lừa và tin vào nó vì nó 

đang ở giữa các con bây giờ, nó đang chờ đợi thời cơ của nó đến là nó cầm quyền. 

        Mẹ nói với các con về tên quỷ này, nó đang có mặt trong các văn phòng để chờ ngày lên 

nắm quyền, lúc này có nhiều người tưng bừng hớn hở nhưng họ không hề biết các tên quỷ 

vương đang lừa dối họ và chúng có thể làm đủ mọi phép lạ, gạt các con của Mẹ. Có nhiều con 

cái của Mẹ lại nghĩ nó là CHÚA GIÊSU PHỤC SINH, và nó nói với các con là có hòa bình, 

nhưng đó chỉ là một nền hòa bình giả tạo. Các quốc gia và các con cái của Mẹ tưởng sẽ có mọi 

sự lành và tốt đẹp. Con sẽ cứ ở nhà mình và đi tới nhà thờ, nhưng các nhà thờ sẽ nằm dưới sự 

cai trị của quỷ vương. Lúc đó HỘI THÁNH sẽ không còn là HỘI THÁNH của Mẹ nữa. 

         Ông ENOCH và ông ELIA sẽ từ Trời xuống trần gian đánh những tên quỷ này. Sau khi 

bị thua ông ENOCH và ông ELIA, những tên quỷ này sẽ bay lên không trung, tức thì TỔNG 

LÃNH THIÊN THẦN MICAE VÀ ĐẠO BINH THIÊN THẦN SẼ ĐẠP ĐẦU CHÚNG 

XUỐNG TRẦN GIAN. 

        Đức Mẹ dậy tiếp: các con ơi! Thời Điểm này sẽ chỉ mới là lúc khởi đầu thời buổi khốn 

khổ của các con đó. Hỡi các con! Trong thời buổi này các con hãy giữ mình trong sự Cầu 

Nguyện. Đây là cuộc hành trình khó khăn đối với nhiều người.  

 

        Những ai giữ mình trong sự Cầu Nguyện và giữ các phép Bí Tích, ăn chay hãm mình 

và chia sẻ Kinh Thánh của Chúa Giêsu, với những kẻ không tin CHÚA GIÊSU TÁI 
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LÂM, nhưng ai còn liên kết với tên ngụy Kitô, tưởng nó là Chúa Kitô phục sinh của các 

con. Và ai tin tên ngụy Kitô này thì phải CHẾT TRONG BÀN TAY CỦA THIÊN CHÚA. 

        Hỡi các con! Hễ con cái nào mà có lòng kính yêu Thiên Chúa mà bị nó giết trong thời 

gian đó, ở trong tình trạng đạo đức sẽ được ở với Chúa và không phải chịu sự đau đớn. Các 

trẻ vô tội sẽ khỏi chịu đau khổ, chớ có sợ hãi các con của Mẹ, vì các con có một THIÊN CHÚA 

ĐẦY TÌNH THƯƠNG XÓT. Nhưng thì giờ của tình thương xót của Chúa đối với tất cả 

mọi người sẽ đi tới chỗ CHẤM TẬN và PHÉP CÔNG THẲNG SẼ BẮT ĐẦU. 

 

 

PHẦN IV: CUỘC THỐNG KHỔ (Một Năm Sau) 
           Sẽ có sự trở lại của người Do Thái trước khi cuộc thống khổ xảy đến, chớ sợ cho chính 

mình các con. Hỡi con cái Mẹ hãy Cầu Nguyện nhiều vì tình thương xót Chúa sẽ ở với những 

người yêu mến Ngài. 

           Khốn cho những kẻ nào đã tự nguyện nhận lấy DẤU CON THÚ. Thế giới sẽ khởi 

sự trông thấy những sự khủng khiếp và một đại đoàn của tên SATAN này, những sự tấn 

công tàn ác của nó sẽ được tất cả mọi người biết đến. 

           Hỡi các con cái của Mẹ, các con sẽ tận mắt thấy sự tấn công táo bạo của nó, nó sẽ khởi 

sự bằng cách bỏ các con vào trại giam, mà giữ các con cái Mẹ như súc vật. “ĐÂY LÀ LÚC 

CÁC CON PHẢI TẨU THOÁT”. 

          Một khi các con nghe có người đầu tiên trong số các tín hữu của chúng con bị bắt 

giam trong các trại giam này, thì các con hãy nhìn lên bầu trời, các con sẽ thấy “THẬP 

GIÁ SÁNG TRÊN BẦU TRỜI” Chúng con hãy đi theo thập giá này. Thập giá sẽ dẫn 

đưa các con cái Mẹ đến nơi an toàn.  

   

Chớ băn khoăn về lương thực và nước uống vì Thiên Chúa sẽ lo liệu cho các con, 

nhiều người trong các con sẽ bị bắt giam và bị giết chết. Lúc đó các con sẽ được trở nên 

một vị TỬ ĐẠO VÀ KHỎI CHỊU ĐAU KHỔ.  

 

         Trái đất của các con sẽ rùng mình và trên bầu trời sẽ bốc lửa xuống trái đất, các 

biển cả sẽ gầm lên và bốc cháy. Thế giới sẽ mất đi rất nhiều người do trận tàn phá đổ 

trên loài người chúng con. 

         Các con sẽ biết việc này được hoàn tất nhờ Chúa Giêsu Kitô và trên bầu trời sẽ 

xuất hiện một cây “THÁNH GIÁ MÀU TRẮNG TRONG”. Sẽ có một sự yên lành, sẽ có 

BỐN MƯƠI NGÀY YÊN TĨNH và những kẻ ác sẽ ra hoang mang. 

         Các con sẽ trở về nhà của các con và dọn dẹp lại nhà cửa. Đây là lúc các con cứu nhiều 

linh hồn đã bị tên quỷ vương lường gạt và đi theo nó. 

         Nhưng các con ơi! Vẫn còn nhiều kẻ thù trong thời gian này. Satan biết nó còn ít thời 

giờ để đem sự hủy diệt đến cho Hội Thánh và con cái của Thiên Chúa. 

         Các con hãy nhớ giữ mình trong Cầu Nguyện, hãy giữ mình và đi cùng với Chúa Giêsu 

Kitô, các con hãy sống trong sự chờ đợi. 

         Hỡi các con của Mẹ, vì bây giờ đến lúc TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

CỦA MẸ TOÀN THẮNG SATAN và là lúc Chúa Giêsu Kitô trở lại thế gian của các con 

để Ngài khởi sự cuộc chiến. 

 

 

    PHẦN V: BA NGÀY ĐEN TỐI 
        Hãy làm ầm vang một tiếng vui mừng vì Chúa Giêsu Kitô là Chúa của các con và các 

con hãy ra đón Ngài đến trên thế giới của các con, chuyến tái lâm của Chúa Giêsu con Mẹ.   
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        Các con phải dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng để chờ giây phút này, sẽ có nhiều con cái 

Mẹ không có nhà ở và ai còn nhà thì hãy cho Anh Em của chúng con vào ở, nếu họ có 

trên trán DẤU THÁNH GIÁ. Các con sẽ cần nến thánh, chăn mền và quần áo, củi để đốt 

lửa trong nhà (NẾU CÁC CON CÓ LÒ SƯỞI HAY LÀ BẾP ĐỐT CỦI). 

        Các con hãy che các cửa sổ bằng màn, chăn mền hay tấm mành mành và bịt các lỗ 

lại dù là các lỗ nhỏ, hay là tấm nhựa đen để khỏi nhìn thấy bên ngoài. Các con hãy trữ 

sẵn NƯỚC PHÉP và MUỐI. 

        Các con hãy giữ sẵn các “SÁCH THÁNH, SÁCH NÓI VỀ ĐỨC MẸ, CHUỖI MÂN 

CÔI VÀ CÁC ẢNH BÍ TÍCH TRÊN MÌNH CÁC CON”. 

        Các con hãy bỏ ra thật nhiều thức ăn cho loài vật của chúng con nuôi và chớ lo lắng về 

chúng nữa. Các con sẽ biết thì giờ “BA NGÀY ĐEN TỐI ĐÃ ĐẾN”. 

 

        Khi mặt trời đã đen và mặt trăng sẽ trở thành màu MÁU. Đây là lúc con về nhà 

đóng cửa lại, không được nghe những người ở ngoài đường gọi cửa. 

        Mẹ nhắc lại cho các con rõ “AI GỌI CỬA CHÚNG CON KHÔNG ĐƯỢC MỞ”. Vì 

tiếng gọi đó là của ma quỷ Satan.  

        Và nếu các con mở cửa ra thì gia đình sẽ chịu “LUẬN ÁN HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI”. 

Bởi vì các con đã được Mẹ báo trước hãy ĐÓNG CỬA LẠI. 

      Trong lúc bầu trời đen tối và giá lạnh, các con phái nữ phải đội khăn trùm đầu (các 

con phải vâng lời Chúa dậy trong Phúc Âm là phải đội khăn trùm đầu khi cầu nguyện 

và khi vào nhà thờ; nếu chưa có khăn thì hãy làm cho mình ngay từ bây giờ để đội khi 

đọc kinh cầu nguyện); hãy đốt nến đã được làm phép cho sáng và dùng thì giờ để QUỲ 

GỐI XUỐNG ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN và đọc KINH THÁNH, các con hãy hát 

những bài hát “NGỢI KHEN VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA. 

           

         SẼ CÓ BA NGÀY VÀ HAI ĐÊM. 

           Các con sẽ không ngủ, nhưng phải giữ mình trong sự cầu nguyện, các con sẽ không 

thấy hoặc nghe những gì đang xảy ra bên ngoài. Chúng sẽ đi truy lùng từng nhà, nếu 

nhà nào mở cửa thì sẽ phải chết. Khi những ngày đen tối xảy ra, sẽ có nhiều kẻ không có 

nhà ở, hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người sẽ cất đi một người sẽ ở lại. 

 

Mẹ xin các con, hỡi các con cái của Mẹ hãy sung sướng trong lòng vì Chúa Giêsu 

và triều đình Thần Thánh sẽ từ Trời xuống chiến đấu với Satan và ma quỷ. 

 

        Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy trái đất khỏi những sự dữ hay từ sự dữ mà đến. Chúa Giêsu 

sẽ nắm đầu con quái vật mà để dưới gót chân VÔ NHIỄM của Mẹ và TRÁI TIM TOÀN 

THẮNG CỦA MẸ SẼ ĐẠP NÁT ĐẦU NÓ VÀ TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG.  

CHÚA GIÊSU KITÔ sẽ tống nó xuống hỏa ngục cùng với tất cả ma quỷ. Con của 

Mẹ sẽ xiềng xích chúng nó lại và Con Mẹ sẽ đóng cửa hỏa ngục đời đời. 

 

        Trái đất của chúng con trong cuộc THANH LỌC sẽ có những đám lửa từ trời xuống. 

Tất cả những gì làm ra đều sụp đổ và sự dữ sẽ tiêu tan trong đám lửa công chính của 

Thiên Chúa. CHÚNG CON SẼ CÓ MỘT GIỜ IM LẶNG, trong khi đó Chúa Giêsu sẽ 

ban cho những con cái nào đã bỏ Chúa và khước từ Chúa sẽ được ĂN NĂN THỐNG 

HỐI VÀ TRỞ LẠI CÙNG NGÀI. 

         Thế rồi lửa công chính của Thiên Chúa sẽ có ở trên bầu trời, trên trái đất và ở trong 

nước, sẽ không có lối thoát cho những kẻ dữ đã quay lưng lại với Thiên Chúa. 
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        Và đêm thứ ba, trên trời sẽ xuất các ngôi sao, sẽ có mặt trên bầu trời, trong khi 

Thiên Chúa dọn sẵn “ĐẤT MỚI TRỜI MỚI” cho các con cái của Ngài. 

        Các con không được mở cửa ra vì chúng con nghe lời Chúa cho dù CỬA SỔ CŨNG 

KHÔNG ĐƯỢC MỞ cho đến khi hừng đông ngày hôm sau. 

 

      Khi các con mở cửa, tất cả trái đất đã được tân tạo, và mùa xuân mới đã đến với 

các con. 

        Tất cả những nơi Thánh đã được cứu, cũng như những nhà ở và những đứa con đã 

tìm Chúa, và chuyến tái lâm của Chúa Giêsu, con Mẹ, Chúa Giêsu sẽ thống trị trên địa 

cầu với chúng con trên 1000 năm. 

 

PHẦN VI:  MÙA XUÂN MỚI 
        Ôi! Hỡi các con yêu dấu, một thế giới kỳ diệu biết bao, các con sẽ bừng mắt thấy khi 

các con mở cửa ra. Trái đất được tân tạo thành trái đất mà Thiên Chúa đã tạo dựng, các con sẽ 

có không khí tươi mát, không còn ô nhiễm, nguồn nước tinh khiết trong sạch, trái đất các con 

sẽ đầy dẫy cây to, cây nhỏ, các bông hoa, như các con chưa từng bao giờ thấy. 

      Thiên Chúa đã trồng những vườn cây tươi mát cho các con và đầy dẫy vật lạ. Các con 

chỉ cần thu hoạch và gieo lại những hạt giống tốt. 

       Nhiều người sẽ có hiểu biết về kỹ thuật của các con, những sự hiểu biết này các con hãy 

dùng một cách cẩn thận hơn, và lần này Thiên Chúa vẫn để cho thế giới tiếp tục tồn tại. 

       Nhiều người sẽ được ban cho ơn ngoại thường để tiếp tục cải tiến kỹ thuật của các con.  

Mỗi người trong con cái Mẹ sẽ có những ơn riêng vì có những lý do riêng. Các con hãy dùng 

những ơn này như Chúa muốn. Hỡi con cái Mẹ, các con chỉ cần có hàng rào cho loài vật của 

các con nuôi để chúng nó khỏi đi lạc cách riêng khi chúng có con còn nhỏ. 

      Phần nhiều cuộc sống của các con sẽ như là cuộc sống của Mẹ, chỉ chăm lo cầu nguyện. 

      Các xưởng sản xuất chạy bằng điện gây nên sự phá hoại và ô nhiễm sẽ không còn nữa, 

các con sẽ được Thiên Chúa Cha ban cho chúng con những phương pháp dùng bằng năng 

lượng mặt trời. 

      Thì giờ chúng con sẽ được dùng để cầu nguyện và cảm tạ ơn Thiên Chúa. 

      Tất cả loài vật mà chúng con nuôi sẽ tự sống và lớn lên; đất trồng cây sẽ được trở thành 

màu mỡ. Các con có đủ thì giờ để thăm viếng và giúp đỡ hàng xóm, láng giềng, các con có 

dịp đi du ngoại bằng xe đạp, hoặc bằng súc vật, hoặc đi bộ. 

      Các con ạ, chẳng cần mất nhiều thì giờ mới xây cất được những nhà máy điện và những 

sự vật mà các con cần đến, vì tất cả những kỹ thuật này đều do Thiên Chúa ban cho chúng 

con. Người là Cha của chúng con, Đấng đã sai con Mẹ là Chúa Giêsu, Ngài sẽ dạy các con 

những điều này. Tất cả đều giúp một tay và mọi sự đều thuộc về nhân loại chúng con đó.  

      VÀ SẼ KHÔNG CÒN KẺ GIÀU NGƯỜI NGHÈO. Tất cả con cái Mẹ đều như nhau. 

Thời tiết các con sẽ như nhau khắp thế giới nhưng chỉ có thì giờ khác nhau, tất cả đều có bốn 

mùa, lạnh sẽ không tới độ đông nước, và nóng sẽ không lên tới 80 độ. Các trận mưa sẽ đều 

tùy theo Thiên Chúa thấy cần đến. Tuyết cũng sẽ có, nhưng sẽ không bao giờ có lụt hay bão 

tuyết, hoặc tuyết dày đặc nữa. 

       Cha chúng con sẽ dạy cho chúng con cách sống giữa chúng con, độc lập với những quốc 

gia khác. Việc này sẽ đến sau. Cha của các con sẽ dạy cho các con biết cách quý chuộng những 

gì Cha các con ban cho để sống và làm việc trên thửa đất của các con, các con có thể di chuyển 

đến những vùng đất như các con muốn.    

      Các con có thể đòi vùng đất nào chưa có chủ, hoặc xin chia vùng đất nếu có nhiều. Nhiều 

người sẽ giữ lấy thửa đất của mình, vì một ngày nào đó họ sẽ trồng và gặt cho các con. Việc 

nuôi loài vật cũng vậy, vài người sẽ nuôi những loài vật khác nhau và đổi công, hoặc đổi 
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những thứ khác. Các con sẽ không có những phương tiện để giết loài vật và ăn thịt một thời 

gian, cho nên các con sẽ bắt đầu bằng cách lập những nơi để làm việc này cho các con, chúng 

con sẽ biết việc gì chúng con phải làm. Sẽ có nhiều việc làm cho mỗi người. 

       Hỡi con cái Mẹ, tất cả các con sẽ làm chứng tình yêu của các con đối với Thiên Chúa. 

Đó là lý do cho các con sống đời sống mới và các con sẽ bước đi trên trái đất này với Chúa 

Giêsu con Mẹ. Chúa Giêsu, Đấng yêu thương các con vô vàn. Các con sẽ không còn sợ đói 

hay bệnh tật nữa. 

Tất cả mọi thân xác đều được chữa lành khỏi mọi tàn phế trong BA NGÀY TỐI TRỜI.  

 

   SAU ĐÓ MỘT CUỘC ĐỔI THAY HOÀN TOÀN: 
1. Những cụ ông, cụ bà trong phút chốc trở thành những thanh niên, thiếu nữ (CẢI LÃO 

HOÀN ĐỒNG). 

2. Những thanh niên, thiếu nữ sống sa đọa sẽ phải chết. Nhưng nếu ai biết thống hối trở lại 

cùng Thiên Chúa sẽ trở thành trẻ thơ. 

 

3.  Tất cả trẻ nhỏ trong thời gian đó đều được khỏe mạnh, để được TRƯỜNG SINH BẤT TỬ.   

        Đây là thời đại kỳ diệu mà Mẹ muốn báo cho các con biết, hỡi các con cái của Mẹ, để 

con cái của Mẹ có thể dọn dẹp nhà cửa của các con mà đón những gì sắp đến. 

        Các con hãy giữ những gì đã có, các con hãy sử dụng một cách khôn ngoan. 

Các con sẽ học cách cất giữ những thực phẩm lấy từ ruộng vườn. Các con sẽ được học cách 

cất giữ thịt cá mà không cần điện, cách đúc nến và dùng các thứ dầu để có ánh sáng. 

        Đây là vài thứ các con sẽ sử dụng cho tương lai. Sẽ có những vùng đất lành để chứa 

những đồ phế thải theo ý Chúa. Mẹ dặn dò thêm: Hỡi các con, Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu, 

con Mẹ, và Mẹ, cùng triều Thần Thánh trên Trời rất yêu thương các con. 

Vậy các con hãy ở trong sự cầu nguyện, kể từ giờ phút này, hãy tham dự các Bí Tích, tuân 

theo 10 điều răn của Thiên Chúa, nhất là lưu ý đến những việc sắp xảy đến trên thế giới. 

        Thì Giờ Của Các Con Sắp Hết Rồi. Các con hãy cầu nguyện cho những kẻ không tin 

nhận Thiên Chúa, không nghe lời Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu được ăn năn thống hối trở lại với 

Chúa. 

        Mẹ tha thiết mong các con hãy quay về với Chúa và Mẹ ngay bây giờ kẻo không kịp hối 

tiếc. 

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN BIẾT: 
     Một Giờ Sáng Rạng Ngày 14-11-2000. 

     Bức Ảnh TRÁI TIM MẸ Trở Nên Chói Sáng Và Mẹ Dậy: 

     “Các Con Hãy Cẩn Thận Và Khôn Ngoan Vì Tên Phản Kitô Sắp Đến Việt Nam 

Trong Một Thời Gian, Trước Khi Nó Đến Rôma Để Chiếm Lấy Ngai Tòa Phêrô. Các 

Con Cái Mẹ Phải Để Ý Dấu Hiệu Đặc Biệt Của Nó: TRÊN TRÁN CÓ SỐ 666 VÀ BÊN 

TRÊN LÀ CHỮ NV. Nó Sẽ Truyền Dạy Giáo Lý Và Chữa Bệnh Cho Các Con. Có Rất 

Nhiều Người Nghe Theo Nó, Có Cả Con Cái Mẹ Cũng Tin Nghe”.  

Và Đức Mẹ cho tôi thấy tên phản Kitô, tên nó là “Maitreya”, một tín đồ Hồi Giáo sinh 

tại Hồi Quốc. 

       Mẹ Chào Các Con. 

       Viết Xong Ngày 11-11-2000 (Mẹ Maria Mạc Khải Cho Một Thụ Khải VN, Ẩn Danh) 

 

 

ĐỨC MẸ VỚI CHA GOBBI: 17-6-1989 (MILAN) 
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ĐỨC MẸ GIẢI THÍCH VỀ SỐ 666 TRONG KHẢI HUYỀN 

 
        Các con rất yêu dấu của Mẹ. Giờ đây Mẹ cho các con hiểu ý định của Mẹ. Mẹ đã loan 

báo cho các con về cuộc đại chiến giữa Mẹ là Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời và Con Rồng Đỏ 

khổng lồ hiện đã làm cho nhân loại sống không cần có Thiên Chúa. 

         Các con nhỏ của Mẹ hãy chiến đấu chống lại con Rồng Đỏ khổng lồ. Nó tìm mọi 

cách có thể làm cho nhiều người trỗi dậy chống đối Thiên Chúa. Các con hãy cùng với 

Mẹ chiến đấu với thú đen giống như con Báo, là Tam Điểm trần gian, nó muốn đưa các 

linh hồn đến chỗ hư mất. Các con lại cùng với Mẹ chiến đấu với con thú giống như con 

chiên 2 sừng là Tam Điểm giáo sĩ đã lén xâm nhập vào Hội Thánh để chống phá Chúa 

Kitô và Hội Thánh Ngài. Để đạt được mục đích đó, Tam Điểm giáo sĩ đã dựng lên một 

ngẫu tượng là Kitô giả và Hội Thánh giả. 

 

       Tam Điểm giáo sĩ nhận lệnh và quyền của Hội Kín Tam Điểm tìm cách chinh phục 

cả thế giới tham gia Đảng kín này. Nó xúi dục và giúp những kẻ tham lam chức quyền 

tiền bạc này, chiếm đoạt địa vị quan trọng và nhiều tiền của. Còn những ai chống lại nó 

sẽ bị hạ bệ và bị loại trừ. Chúng bắt mọi người phải thờ lạy pho tượng đó. Nhưng Điều 

Răn Thứ Nhất Dạy Ta Phải Tôn Thờ Một Mình Thiên Chúa Mà Thôi; thế mà ngày nay 

nó bắt mọi người lớn bé, giàu nghèo, tự do, nô lệ, phải chịu đóng ấn trên tay mặt và trên 

trán; không có thể mua bán nếu không mang dấu ấn đó, là tên con thú và số của nó: 666. 

        Như trong đoạn 13 Khải Huyền Gioan đã viết, số 666 là tên của người phản Kitô, 

Luxiphe, con rắn cổ xưa, thằng quỷ Satan, con Rồng đỏ. 

        Các con của Mẹ nên biết rằng: Con số 333 chỉ thần tính Thiên Chúa, nhưng Luxiphe kiêu 

ngạo nổi loạn đem mình lên trên Thiên Chúa, là nhận mang số 666. Vậy số chỉ tên của Luxiphe 

là số của Satan, kẻ phản Kitô. 

         Kẻ để mình bị đóng ấn trên trán và bàn tay, thì bị cưỡng ép hoạt động bất phục tùng 

Thiên Chúa và hướng về của cải trần gian. Như vậy nó không còn nhận ra Thánh ý Chúa Cha 

là Đấng soi sáng, nâng đỡ bằng sự khoan hồng Chúa Tể của Ngài, không biết hoạt động theo 

Chúa Con, Đấng nỗ lực cứu chuộc và thánh hóa nó, cũng không làm theo quyền năng Chúa 

Thánh Thần, Người hoạt động canh tân tất cả vạn vật. Và nó chỉ làm việc cho chính mình, là 

tích lũy của cải vật chất, coi tiền bạc là Chúa tể và trở thành nạn nhân của duy vật, chúng chỉ 

làm thỏa mãn giác quan, hưởng thụ khoái lạc, thỏa mãn đam mê dục vọng, nhất là dâm ô, trở 

thành nạn nhân của nhục khoái. Nó coi trọng cái tôi vĩ đại, biến người khác trở thành dụng cụ 

để khai thác cho tư lợi, nên thiếu vắng tình yêu. 

         Nó nhận ra thân binh bằng dấu ấn này, thì thời gian đến. Mẹ là thống lãnh thiên 

quốc cũng dùng Ấn Từ Mẫu mà nhận ra những ai đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Mẹ và lập thành đạo binh của Mẹ. 

.       Mã số 666 là năm mà tên phản Kitô chối bỏ mầu nhiệm Ba Ngôi và Thiên Tính Đức 

Giêsu, chủ nghĩa Hồi Giáo (Islamism) có binh lực, lồng lộn tung hoành khắp nơi với ý đồ tiêu 

diệt Kitô Giáo, nó xâm lăng Á Châu,  nhưng nhờ quyền năng Từ Mẫu, nhân danh Chúa Cha, 

mà Chủ Nghĩa  đó bị giới hạn lại. 

.      Số 666 x 2 = 1332 là năm mà phản Kitô tấn công vào nền tảng Kitô giáo, chống phá đức 

tin trong Lời Chúa; nó dùng các triết thuyết khoa học được coi là tuyệt đối và kể trí khôn nhân 

loại là tiêu chuẩn độc nhất về chân lý.  Những sai lầm của triết học kéo dài mãi đến thời nay. 

Sự quan trọng hóa lý trí là tiêu chuẩn độc nhất về chân lý, dẫn tới phá hủy đức tin với Lời 

Thiên Chúa, như sự cải cách thệ phản, chối bỏ cả tông truyền và nguồn mạc khải và chỉ còn 

chấp nhận Thánh Kinh theo kiểu tự do đọc, hiểu và chú giải theo ý mình; sau cùng không nhận 

giáo quyền chính tông như Chúa đã lập. Số 666 x 3 = 1998, kỳ này Tam Điểm được giáo sĩ 
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yểm trợ bầu lên một Kitô giả và Hội Thánh giả.  Pho tượng được xây dựng để tôn thờ một con 

thú dữ nhất được các dân tộc thờ lạy, đó là tượng tên phản Kitô. 

 

           Như vậy, các con đã đến chót đỉnh của thanh lọc, Bội giáo và Đại họa. Cuộc phản 

giáo này cần được phổ biến bởi vì hầu hết mọi người sẽ theo Kitô giả và Hội Thánh giả. 

Khi đó chính tên phản Kitô xuất đầu lộ diện. Vì vậy các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ sẽ soi 

sáng cho các con trong sách Khải Huyền về thời gian các con đang sống để Mẹ chuẩn bị 

cho các con sẵn sàng trước những đau khổ và quyết liệt nhất của cuộc đại chiến sẽ diễn 

ra giữa Mẹ trên Trời và tất cả mọi sự dữ. 

 

          Can đảm lên, các con có trách nhiệm trong những năm khó khăn gay go này là vẫn luôn 

trung thành với Chúa Kitô và Hội Thánh Ngài bằng cách chịu đựng các thù địch, các đấu tranh 

và các bách hại. Nhưng các con là thành phần quý báu của đoàn chiên bé nhỏ, có trọng trách 

phải chiến đấu và chiến thắng đến cùng đối với mãnh lực tên phản Kitô. Mẹ tôi luyện các con, 

Mẹ bênh vực các con, và Mẹ chúc lành trên các con. 

 

THẾ HỆ MAI SAU (CHÚA GIÊSU) 
         “Thế hệ mai sau này ở vào thời kỳ sau khi Thanh Lọc, tức là thời kỳ trước vào giai đoạn 

cuối cùng. Cha muốn nói đến cuộc sống của thế hệ này, để mọi người thấy rằng giai đoạn cuối 

cùng là giai đoạn Chúa sắp quang lâm. Thế hệ mới và cũng là thế hệ cuối cùng để đón tiếp 

Chúa Cha thống trị, những con người ở thế hệ mai sau này là những kẻ được chọn vào Đất 

Hứa, sau bao ngày tháng đã làm vinh danh Ta, cùng chịu những đau khổ do Ta gởi tới. Họ 

xứng đáng được tham dự vào thời kỳ cuối cùng này. Trong thế hệ mai sau này sẽ gồm đủ mọi 

thành phần nhân loại, một số đã từ bỏ tất cả mọi sự ở trần gian mà theo Ta. Con người đều 

được thay đổi cả, từ bộ óc đến các tế bào trong cơ thể đều được Mẹ Thánh Ta tôi luyện và ấp 

ủ cùng giữ gìn cách riêng. Họ lại được gạn lọc tất cả những đam mê tội lỗi xấu xa, để trở thành 

con người của Thời Buổi mới. Xứng đáng và vinh dự thay những kẻ được Cha Ta chúc phúc! 

Hãy đến mà lãnh lấy phần gia nghiệp nước Trời do Cha Ta ban cho các con đã có lòng trung 

nghĩa với Người. 

         G/32 Giai đoạn cuối cùng này sẽ có nhiều con cái các nước trên thế giới đều được dự 

vào cuộc sống của thế hệ mai sau. Đó là điều Chúa Cha an ủi con cái loài người. Những ai 

tham dự vào cuộc sống của thế hệ mai sau này, sẽ là những chứng nhân của Chúa Kitô, đem 

tin mừng đến cho mọi người và giúp mọi người đến cùng Ta. Trong gian truân họ đã đáp lời 

Ta, họ đã nghe tiếng Ta và chạy đến với Ta, để được Ta gột rửa trong Máu Châu Báu của Ta. 

Ai trong các con có thể ngờ rằng một Thiên Chúa mà lại cần đến tình yêu đến thế sao? Phải, 

Ta cần tình yêu, mà cần cả linh hồn các con. Vì linh hồn các con đã được Ta tạo ra, mượn sức 

sống của thân xác mà lớn lên trong Niềm Tin nơi Ta. Ta đã giúp cho các con có được sự sống 

trong linh hồn và linh hồn đó được ta luôn luôn làm chủ. Ta luôn luôn nhắc nhở và giúp linh 

hồn tránh xa dịp tội. Ta yêu linh hồn các con như thể bởi chính mình Ta, và còn hơn thế nữa, 

con người còn phải chết đi để được sống lại trong Vinh Quang, còn linh hồn các con được 

sống dậy khi thân xác chết đi. 

               Vì thế trong giai đoạn cuối cùng này, Ta đã thiết lập một đoàn các linh hồn thơ trẻ trong 

sự hướng dẫn của Mẹ Thánh Ta. Số con thơ này, một phần lớn, vì họ đã được trở thành bé 

mọn trước mặt Ta và Mẹ Thánh Ta. 

               Họ rất được Ta cưng chiều, vì họ từ bỏ tất cả mà theo Ta, cùng làm đúng những gì Mẹ 

Thánh Ta dạy họ. Dù cuộc sống của họ vẫn còn có những lo lắng và lôi kéo, nhưng họ luôn 

đặt niềm tin mạnh mẽ nơi Ta và Mẹ Ta. Họ đã có được đời sống phần nào nội tâm kết hợp với 

Ta luôn luôn trong khuôn khổ khó nghèo. Nếp sống thơ bé của họ đã được thay đổi từ vị trí 
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một người lớn, giờ đây họ đã là một trẻ nhỏ sống đơn sơ, khiêm hạ và phó thác, sống âm thầm, 

ẩn dật nhưng rất mạnh mẽ vô cùng. Quỷ hỏa ngục không thể phá rối những tâm hồn đó, vì ba 

nhân đức kia họ đã sẵn có, luôn mang trong người bằng dấu hiệu tình yêu: Tình yêu Thiên 

Chúa và tình yêu đồng loại. 

              C/34 Cha khuyên các con hãy đáp lại tiếng gọi của Mẹ Thánh Ta. Trong giai đoạn cuối 

cùng này các con hãy luôn chạy đến với Người, để Người dạy dỗ và giúp đỡ các con. 

          Cuộc sống của thế hệ mai sau không chỉ dành riêng cho những người nhỏ bé, mà còn cho 

những ai có lòng yêu mến và trung thành với Ta trong giai đoạn cuối cùng này và tuân giữ 

những điều Mẹ Thánh Ta đã dạy và làm trọn Thánh Ý Người, quả là điều tốt lành cho các con. 

          Trong cuộc sống của thế hệ mai sau, sẽ có những điều lạ lùng mà loài người chưa bao giờ 

được thấy. Lúc đó, tâm hồn con người sẽ kết hiệp mật thiết với Chúa và không còn có đầu óc 

trần tục. Tâm hồn các con luôn luôn trong trạng thái Bình An Hoan Lạc. 

           Cuộc sống thanh bình sẽ giúp các con quên đi tất cả những gì của trần gian, để chỉ còn 

nghĩ đến hạnh phúc bất diệt mà Thiên Chúa đã dành cho các con. Mặc dù còn ở trần gian, song 

các con không thuộc về trần gian. Mà thời gian này sẽ giúp các con lấy lại được bản tính Chân 

Thật, Đơn Sơ như thuở ban đầu loài người mới được dựng nên. Trong thời gian này, các con 

sẽ không nhìn thấy cuộc sống hỗn độn của loài người, mà chỉ nhìn thấy Bình An Trật Tự trong 

Thánh Ý Đức Chúa Cha. 

           Cha vui lòng đón chờ các con. Hãy đáp lại tiếng gọi của Mẹ Thánh Cha đã xin Chúa Cha 

trao ban cho Người được quyền thống trị con cái loài người trong thời gian cuối đời này. 

           Trong thời gian này, Mẹ Ta và các đạo binh trên Trời xuất hiện trên mặt đất này, để giúp 

các con lấy lại những gì đã mất, hầu chỉnh đốn lại những lỗi lầm mà các con đã gây ra cho 

chính các con và cho mọi người. Ai tuân giữ những điều Mẹ Thánh Ta dạy là làm theo ý Người 

thì Ta ở trong người đó và giúp đỡ người đó đến phút cuối cùng của họ” 

 

                  ĐẶC ÂN 

- Đối Thoại Giữa Chúa Kitô Và Satan: 13-10-1884. 

           (Satan Xin Từ 75 Năm Đến 100 Năm). 

- Mẹ Hiện Ra Ở Fatima……… 13-5-1917. 

- 2000-3000: (1000 Năm) Thế Hệ Mai Sau (Gom Đất, Gom Dân, Lập Vương Quốc Hòa 

Bình Và Dân Thánh). 

- 1000 Năm Thế Hệ Mới: Thế Hệ Cuối Cùng – Địa Đàng Mới – Thời Buổi Mới – Thời Buổi 

Cuối Cùng – Trời Mới, Đất Mới – Vương Quốc, Thiên Đàng Trần Gian. 

- Tận Thế: Năm 3000. 

-     Quỷ Được Ra Lần Cuối Cùng Để Chiến Đấu Với Dân Thánh. 

N. B. Đây chỉ là tính phỏng chừng. Giờ hạn định chỉ có một Thiên Chúa biết. Đến cả năm 

Chúa Giêsu sinh ra và sinh nhật Đức Maria cả thế giới cũng chưa quyết đúng. 

         MK – VN – SAI GON 1976-1986  (LM. TRẦN VĂN LÝ, Linh Hướng) 

 

 

VỀ VIỆC ĐỌC CÁC MẶC KHẢI TƯ, THỰC HÀNH VÀ PHỔ BIẾN 
1.    Chúa Giêsu: “… Cha có mặc khải cho người này, người khác, giữa lớp Giáo Dân hèn 

mọn, các con đừng lấy làm lạ. Cha mong muốn hàng Giáo Phẩm sáng suốt, khôn ngoan. Cha 

muốn các con hãy đặt mình vào vòng tay Đức Chúa Thánh Thần và gạt bỏ ra ngoài những 

thành kiến sai lầm của các con mà các con vẫn có từ xưa tới nay”. 

2.     Đức Mẹ: “Mẹ chẳng thấy mấy con dám phổ biến lời Mẹ, dám sống dám chết VÌ MẸ. Vậy 

mà các con nói rằng các con nhận mình là con Mẹ! 
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3.    Đức Mẹ: “Đừng trông mong Thế gian, đừng trông mong Bạc tiền, đừng trông mong người 

trần gian giải thoát các con. Chỉ có Mẹ mới cứu thoát các con”. 

4.    Thánh Martin de Porrès:  “Biết bao nhiêu nhắn nhủ, mệnh lệnh, Thông Điệp… gởi qua 

các Linh Hồn được chọn làm Dụng cụ trên thế gian đã bị nhận chìm hoặc rơi vào quên lãng, 

trong đó có biết bao điều cần ích cho sự sống thiêng liêng của các linh hồn…” 

 

5. Đức Mẹ nói với chị Lucia: “Đừng đợi Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục lên tiếng. 

Báo chí Công Giáo cũng làm thinh, hay tìm đăng tin nhỏ mọn, còn những tin “Chết tới nơi” 

thì thinh lặng. Đừng làm cho dân chúng sợ, gây hoang mang – Tất cả thinh lặng này là do bàn 

tay ma quỷ bịt miệng kẻo người ta ăn năn trở lại”. Thưa Cha, cần nói cho nhân loại biết: 

“ĐỪNG MẤT THỜI GIỜ CHỜ ĐỢI ĐỨC GIÁO HOÀNG kêu gọi thống hối và cầu nguyện, 

cũng ĐỪNG đợi chờ Giám Mục và Tu Viện Trưởng, đây là lúc mà mỗi người hãy cảm nhận 

kiếp tội nhân của mình mà lo ăn năn thống hối tội lỗi, sửa lại đời sống phù hợp với lời yêu cầu 

của Đức Mẹ”. Tiếng nói Báo động sau cùng của Lucia (Lời chị Lucia nói với linh mục D. 

Enert, người lo việc phong Thánh cho Phanxico và Jaccinta – TĐGĐ/1974). 

 

6. Theo Quyết định từ ngày ĐGH Phaolô VI hủy bỏ các điều khoản 1399 và 2318 của Bộ  

 

Giáo Luật do quyết định AAS-58/1186 năm 1966, về việc Ấn Hành những lần mới Hiện ra,  

Mạc Khải Tư, Tiên Tri, Phép Lạ… được phép phổ biến và tín hữu được đọc không cần có 

chuẩn ấn của giáo quyền; miễn là không có gì trái tín lý và luân lý. 

 

7.    Lời Tổng Lãnh Micae Hiện ra lần thứ 45 tại Dozulé ngày 1-7-1974, nước Pháp về Sứ 

mạng mới của người đời (Giáo dân), chính họ cũng phải loan báo sứ điệp thay cho LM “bất 

hoạt động”. 

8.   “Thiên Chúa, bởi lòng xót thương vô biên, sai tôi đến làm chứng cho sự thật… Chúa Giêsu 

ban ân sủng cho tất cả những ai phổ biến thông điệp của Ngài, bởi vì không thể để thế giới 

tiếp tục không biết đến điều sẽ xảy đến ngày mai, lúc rạng đông” (Lời TL Micae 6/8/1982 tại 

Dozulé). 

 

9.     XIN CHUYỂN ĐẾN NGƯỜI KHÁC SAU KHI ĐÃ ĐỌC XONG 

      “Nếu các con không chuyển báo, Ta sẽ đòi MÁU chúng ở nơi con (Ezckiel 33-8).  

Bằng sau khi con đã chuyển báo, chúng không giữ mình, thì MÁU chúng sẽ đổ trên đầu 

chúng (EZ 33-41). Các lời trên đây thật can hệ tới mọi người và mỗi người chúng ta, bất 

kỳ Đấng Bậc nào trong dân Chúa”. 

 

        Người được Mặc Khải xin dấu tên, theo đúng sự đòi hỏi của Mẹ Maria trong Thông Điệp 

Úc Châu về việc đọc các Thông Điệp “Hầu ai nấy chỉ chú trọng vào nội dung được mạc khải 

chứ không phải vào con người thu tiếp Thông Điệp”… Thông điệp từ Trời ban cho tất cả mọi 

nơi đều có tầm  

quan trọng như nhau”. 

10.   Mt 23, 13: “khốn cho các ngươi”, vì các người đóng cửa Nước Trời, không cho người ta 

vào, vì các ngươi không vào mà kẻ khác muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. 

11.   25-5-1939 Chúa Giêsu: “Con không thể hiểu nổi sự Huyền Bí của một hột giống mọc lên 

thành cây to và sinh ra ngàn hột giống khác, con cũng không thể hiểu được về điện lực, các 

làn sóng và bao nhiêu sinh lực trong trời đất, con chỉ hiểu biết phần nào mà thôi. 

        Nên con đừng lấy làm lạ sao có những sự Mầu Nhiệm về Thiên Chúa. Con hãy yêu mến 

các sự Mầu Nhiệm của Thiên Chúa dùng để thử lòng phó thác, tin cậy của con cùng Cha. Về 
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sự Thánh Thiện là gì? Là một sự tiến chậm chạp và tiến dần như thời tiết. Con hãy trông cậy 

Cha sẽ giúp con. Cha còn muốn con thánh thiện hơn con muốn nữa (Chúa nói với bà Bossis 

trong “Lui et Moi” – Chúa và Tôi – Trang 40) 

 

 

BÍ NHIỆM TÌNH YÊU (CHÚA GIÊSU MẶC KHẢI) 
1/  “Tình Yêu của Chúa cay đắng làm sao! Phải, Tình Yêu của Cha ở đâu, ở đó có đắng cay, 

đau khổ, nhục nhằn. Con có biết tại sao không con? Đau khổ, đắng cay, nhục nhằn để người 

ta hiểu rõ “Giá Trị tuyệt đối” của Tình Yêu chân thật, vị tha, xả kỷ, quảng đại, hy sinh. Đau 

khổ, cay đắng là “Sức Đo” giá trị của Tình Yêu Chúa gởi cho kẻ Chúa yêu. Gian nan, khốn 

khó, hiểm nguy, tù ngục là mực thước đo lòng “Trung Tín”. Do đó, Tình Yêu đòi hỏi người 

yêu của Chúa có con tim “Trung Thành” và lòng “Trung Tín” tuyệt đối. Có vậy phần thưởng 

mới xứng đáng với tình Nó yêu thương và trông cậy…”  

2/  Tình Yêu đạt được và chỉ có giá trị trong sự đau khổ. Đau khổ là “Giá” để đạt lấy Tình 

Yêu. Muốn Tình Yêu trọn vẹn, tất sự đau khổ phải ghê gớm lắm! Nếu đau khổ là “Bảo Chứng” 

của Tình Yêu, thì Tình Yêu lại là “Báu Vật” lấy ra từ sự đau khổ. Không có đau khổ, Tình 

Yêu trở thành nhạt nhẽo, vô vị và dễ biến đổi theo thời gian. Tình Yêu phải đi trước để làm 

“Sức mạnh” cho sự “Chịu đựng”. Phải trao cho con Tình Yêu trước để con có đủ can đảm mà 

gánh lấy đau thương. Tình Yêu tôi luyện con, để khi đau khổ đến, con sẽ trở nên báu vật của 

Cha…” 

3/  “Quyền năng” Cha sắp tỏ hiện nơi đây, trên đất nước Việt Nam con. 

       a/  An bình và hạnh phúc sẽ được tái lập nơi đất nước khốn khổ này đúng như ý định của 

Cha, dù đa số có chấp nhận hay không. 

       b/  Ai tin sẽ được đón nhận sự chân thật nơi Cha. 

       c/  Thế nên, Cha cần các con cộng tác đắc lực trong công cuộc của Cha, là đem sự sống 

và Tình Yêu Thiên Chúa cho mọi người. 

      d/  Dân tộc con chỉ nhận được Tình Yêu nơi Trái Tim Cha, khi họ đã hưởng chân lý Hòa 

Bình thật do Cha tái lập. 

       e/  Nhưng thật không sao, vì họ đã nhận chịu cùng Cha sự đau đớn, khốn khổ với lòng 

kiên nhẫn trong niềm tin vào Tình Yêu cùng Quyền Năng Cha. Tin thế nào họ sẽ nhận được 

như vậy. 

       f/  Phúc cho những ai luôn đặt niềm tin và hy vọng nơi Cha! Họ sẽ xác tín hơn nữa, khi 

Cha đã tái lập Hòa Bình và Hạnh Phúc cho lòng tin của họ…” 

4/   Cha muốn nhắc lại cho các con thơ rằng: Các con là “của lễ Hiến Tế” cho Tình Yêu Thiên 

Chúa thay Nhân Loại. Thế nên sự đau khổ cả hồn xác không thể thiếu cho các con đâu. Xưa 

Cha đã Hiến Tế trên Thập Giá để tỏ rõ Tình Yêu trong ơn Cứu Độ cho Nhân Loại rõ. Cũng 

theo định luật này, những người đã “Hiến Dâng trọn vẹn” cho Thiên Chúa của họ. Tình Yêu 

Cha cũng buộc họ phải sống trong định luật yêu đương, là “Hiến Tế trọn Hồn Xác”, để cùng 

Cha sát tế mà cứu vớt anh em mình. 

5/   Vinh quang Cha sẽ tràn ngập đất nước Việt Nam các con trong một ngày không xa, khi 

Tình Yêu đã quét sạch mọi ô nhiễm và tội ác khỏi đất nước Việt Nam các con. Quyền Năng 

Cha sẽ tỏ hiện trong ngày ấy trên đất nước Việt Nam đau thương khốn khổ này, cho tất cả thế 

giới phải nhận thật Tình Yêu Cha ban cho dân tộc Việt Nam nhỏ bé đầy đau thương nhưng 

cũng không kém Tình Yêu và sự cậy trông nơi Thiên Chúa. Cha không để một người nào, một 

dân tộc nào phải thất vọng vì đã trông cậy nơi Cha. Thể hiện lời hứa ấy Cha sẽ đem bình an, 

hoan lạc, yêu thương về cho đất nước Việt Nam các con “Đầu tiên”. 

6/   Nơi đây là Việt Nam, “Chiến lũy” và “Thành trì” cuối cùng để Mẹ tỏ Quyền Năng cùng 

lòng  
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thương xót hiền hậu của Mẹ với toàn thế giới. Chưa nơi nào bằng nơi đây, trên dân và đất Việt 

Nam đã được chúc phúc. Mẹ ưu ái đặc biệt và hết tình chăm sóc các con thơ trong cánh tay 

Mẹ Hiền. 

 

7/   Hãy vui mừng lên, bởi con dân Việt Nam được Chúa Cha chúc phúc! Hãy đứng thẳng lên 

và ngẩng đầu lên để hướng về Trời, nơi các con hằng mong đợi và khao khát, vì Thiên Chúa 

đang thực hiện lời hứa của Ngài nơi đây, hầu ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Đó 

là, “Trời Mới, Đất Mới” mà dân đất Việt Nam sẽ là dân đất được hưởng “đầu tiên” trên thế 

giới. Vườn Địa Đàng mới được trao cho con cái của Mẹ, sẽ không còn tội, không còn chết, 

không còn khóc lóc đau khổ - Chỉ còn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. 

 

8/   Thiên Chúa Cha: “Hỡi các con Việt Nam! Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng có đời đời, 

và hằng bao thế kỷ qua đi, các dân tộc đã được Cha lựa chọn, nhưng chẳng dân tộc nào đón 

nhận ơn Cha. Vì quá cao trọng và diễm phúc, họ “đã chẳng đáp ứng” được nhu cầu tối thượng 

mà Cha đã đòi hỏi nơi họ. Các nước đã dùng các phương tiện Cha ban để cưỡng lại ý định của 

Cha. Thì đành vậy, Cha để mặc họ tự do theo sự tự do của con người mà Cha đã ban cho họ, 

và rồi đây họ sẽ phải hối tiếc cùng tận vì Nhật Lệnh Cha ban ra hôm nay (1980)”. 

9/    Mẹ: Cách riêng trên dải đất thân yêu Việt Nam của các con đây, Thiên Chúa đã đặc biệt 

ưu ái cách riêng, bởi nơi đây Thiên Chúa đã chọn các con làm “Dân Riêng” của Người. Khi 

dân tộc Do Thái đã chối bỏ và lên án Người”. 

10/   Mẹ: “Các con sẽ thấy Mẹ yêu thương các con ngần nào và săn sóc âu yếm làm sao đối 

với một dân tộc nghèo nàn và khốn khổ như dân tộc Việt Nam các con. Cả thế giới sẽ rung 

động mãnh liệt khi thấy Quyền Năng và Tình Yêu của Mẹ thi thố tình mẫu tử lạ lùng cho dải 

đất mà họ đang có manh tâm “xâu xé” nó. Chỉ lúc đó, các con mới nhận rõ ràng lòng từ bi yêu 

dấu lạ lùng của Mẹ với các con, với dân tộc nhỏ bé và đầy đau thương này”. 

11/   Mẹ:   “Thiên Chúa đã hiện diện trên dải đất Việt Nam đây, qua Mẹ, để cứu vớt các con, 

để vinh quang Thiên Chúa rạng ngời nơi các con. Cũng chính qua các con dân Việt Nam mà 

cả thế giới đấm ngực ăn năn và những “mưu đồ” đen tối của họ “đã hoạch định” trên dân đất 

Việt Nam này. Hãy “khiêm hạ” mà nhận thật về số phận chia sẻ để thống trị mà người đời 

đang “đối xử cách ích kỷ và lường gạt” với cả dân Nước các con, để các con nhận rõ về những 

lời Mẹ nhắn nhủ các con hôm nay”. 

12/   Mầu Nhiệm Diễm Lệ: “Một Tình Yêu biến đổi một Tình Yêu. Một Thiên Chúa biến đổi 

thành một con trẻ để được yêu. Thế thì không có lý do nào để con từ chối Con Đường trẻ thơ 

con đang sống. Việt Nam sẽ đứng “Đầu” trên “Hàng Đầu” Thế Giới, vì giới trẻ (tức Hồn Nhỏ) 

có một “sức sống mãnh liệt” giữa Trái Tim Cha và Mẹ của các con. Tại sao Mẹ không hiện ra 

tại Việt Nam nhiều như ở Nam Tư? 

        Vì chính lòng đất Việt Nam đã mang Ấn Tín hằng sống của Thiên Chúa. Chính vì vậy, 

dân tộc Việt Nam mang nhiều tính chất của Hiền Mẫu. Con cứ coi xem, không một nơi nào là 

không có ảnh Thánh Mẹ, vì thế nơi lòng trời Việt Nam đã có một Thiên Chúa hằng sống với 

họ rồi, không cần thiết lắm để củng cố niềm tin, cậy, mến nơi đây, mà chỉ cần đốt lên trong họ 

một ngọn lửa hồng, một lòng mến tha thiết. Nơi này sẽ làm cho thế giới điên đảo, vì lòng mến 

nơi đây trở nên một cường độ rất cao, và đã làm cho Chúa Cha ban một sự sống cho những ai 

thờ kính Thiên Chúa nơi lòng trời này. 

13/   Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã dùng hết thảy mọi người, không phân biệt dân tộc, tiếng nói, 

màu da, tôn giáo… để mặc khải ý định ngàn đời của Người miễn rằng người đó có “đời sống 

công chính”! Sự “công chính” ở đây theo nghĩa thiêng liêng “Công nhận Thiên Chúa là Đấng 

tạo tác muôn loài”, ăn ở theo đường lối của Ngài đã vạch ra, luôn kính sợ và yêu mến Đấng 

có quyền trên mọi sự. 
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        Trạng Trình ở Việt Nam là một loại “Tiên Tri” mà Thiên Chúa đã dùng để mặc 

khải ý định của Thiên Chúa tại Việt Nam đây.  Nếu mưu mô gian xảo của Satan đã tàn 

phá “niềm tin” và lòng “yêu mến” của một số đông tâm hồn không tin nhận Thiên Chúa, 

thì với quyền năng và tình yêu vô cùng, Thiên Chúa đã loan báo ý định ngàn đời của 

Người với những kẻ tin. 

Chính từ nơi Trạng Trình đó, Thiên Chúa đã cho họ một niềm tin vào quyền năng 

của Đấng Hóa Công, cho họ niềm hy vọng vào tương lai sáng lạn trong đêm tăm tối ấy, 

ánh sáng Đấng Hóa Công đang soi rọi vào lòng trí những người chân thành đi tìm niềm 

tin và sự bám víu vào Đấng có toàn quyền ban cho họ hạnh phúc. 

14/    Mẹ: “Việt Nam là “địa điểm cuối cùng” của công cuộc chinh phục nhân loại về với 

Tình Yêu Thiên Chúa. Việt Nam là “điểm then chốt” của giai đoạn chuyển tiếp giữa tội 

lỗi tối tăm và ánh sáng rạng ngời của Trời Mới, Đất Mới, nó là “điểm trọng yếu nhất” 

nên Satan đang dốc toàn lực lượng nó vào tại Việt Nam nơi đây, để phân chia thắng bại 

giữa Thiên Chúa và Satan, giữa sự tối tăm và ánh sáng chân lý đang chiếu giải vào nhân 

loại. Con lo gì, khi Mẹ chưa đề cập đến công cuộc tại Việt Nam đây.  

        Mẹ đang ấp ủ những tinh hoa của Tình Yêu, và đang che giấu nó khỏi con mắt kẻ thù, 

khi chưa đến kỳ hạn phải bộc lộ, Việt Nam sẽ là bàn thạch kiên cố để Thiên Chúa đặt nền 

móng cho Trời Mới Đất Mới. Chính nơi đây, Quyền Năng và Tình Yêu của Nữ Vương Trời 

Đất được rạng ngời trong toàn thể vũ trụ. Đừng đòi hỏi Mẹ phải trả lời những điểm chưa đến 

ngày giờ tiết lộ. Satan gian manh vô cùng, khi nó đang đến hồi thảm bại nhục nhã nhất. Lúc 

này là lúc cần thiết phải “biểu lộ đức tin” mãnh liệt trong “sâu thẳm” của linh hồn các con. 

Mọi nghi ngờ không có lợi trong “giai đoạn sống chết” này. 

       “Các linh hồn phải được “hồi sinh” bằng “Niềm tin mãnh liệt” của các con thơ và những 

người “Trông cậy” vào Quyền Năng cùng Tình Yêu của Thiên Chúa. Satan đang thất bại hết 

nơi này đến nơi khác. Trận chiến đang đi vào “Giai đoạn chót” để Trái Tim Mẹ toàn thắng. 

Lúc này là lúc cần thiết nhất phải đặt trọn niềm tin Bất Diệt vào Quyền Năng và Tình Yêu của 

Hiền Mẫu các con. Đức tin thuần khiết mãnh liệt làm “tê liệt” sự chiến đấu của kẻ thù, sự nghi 

ngờ lại làm “tăng thêm” tiềm lực chiến đấu của kẻ thù đối với chiến lược đang được Chủ Soái 

Hiền Mẫu các con hoạch định. 

       Niềm tin là ánh sáng chiếu soi cho tất cả các linh hồn còn đang mò mẫm trong đêm tối. 

Ánh sáng càng chiếu tỏa mạnh mẽ bao nhiêu, càng xua tan được bóng tối mà kẻ thù đang mắc 

bấy nhiêu. Trong những linh hồn tội lỗi, họ đang cần ánh sáng của Đức Tin, cần phải chiếu 

soi cho họ, cần phải cứu họ và đưa họ ra khỏi bẫy rập của kẻ thù. Đó là “nhiệm vụ và bổn 

phận” của các con thơ và toàn thể các con dân Việt Nam trong giai đoạn này”. 

15/    “Chuỗi Mân Côi là khí giới tối tân nhất cho tất cả mọi phần tử con yêu của Mẹ. Hãy lần 

chuỗi Mân Côi thật nhiều dù các con “không muốn” hay “không cảm thấy sốt sắng”; Mẹ cần 

Tình Yêu chứ không cần hình thức. Các con bé thơ thì “bất toàn” trong mọi việc nó làm, như 

nó chỉ làm “vì vâng phục” trong tin yêu, đức khiêm hạ thẳm sâu sẽ che chở cho tất cả các con 

Mẹ được an toàn, khi cừu địch tấn công… Hãy vững tin… Hãy dùng Tình Yêu tự che chở và 

chống lại Satan cùng các môn đệ của nó… Hãy Yêu Mến nhau chân tình, tha thứ cho nhau 

những lỗi lầm và thiếu sót vì chính Tình Yêu của Mẹ đã chọn các con đều bất xứng… để thành 

tâm thống hối… Hãy trung thành đẩy lùi những tấn công của ma quỷ và chân tay của nó… 

Đừng tỵ hiềm, ganh ghét, đừng lên án ai dù người ấy làm trái ngược ý ta, ác cảm hoặc làm hại 

ta… Các con đừng sợ Thánh Giá, thử thách, đừng sợ đau khổ, bắt bớ, tù tội. Đừng sợ thế gian 

và những mưu mô của chúng. Các con hãy làm cho Mẹ được vinh danh bằng sự yếu hèn và 

bất lực của các con qua lòng Tin Yêu và phó thác vào Mẹ”. 

16/    Chúa Giêsu: “Cha tha thứ tất cả lỗi lầm của các con. Cha chỉ cần các con có “một chút 

ăn năn”, chỉ một ý nghĩ “thoảng nhớ đến Cha”, chỉ một “ước ao” bốc lên trong tim lòng mọi 
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người là đủ để Cha tha thứ… Điều Cha muốn nhắc nhở, là tất cả nhân loại hãy ý thức về những 

tai ương đều là do Thiên Chúa muốn nhân loại phải “ý thức” về sự “hiện diện” của Thiên Chúa 

toàn năng… Chỉ cần họ nhận thật rằng: “Có Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng 

tạo tác muôn loài”, nhận thật như vậy để “ăn năn thống hối”, là họ đã được sống trong “Vinh 

Quang của Thiên Chúa họ”. 

        Mẹ: “Hãy tin vào Mẹ hỡi các con dân Việt Nam, đã đến giờ để Thiên Chúa tỏ lộ để lấy 

lại Vương Quyền của Người trên đời sống Tâm Linh các con. Chính nơi Việt Nam đây, Mẹ 

đã đặt “Vương Quyền” của Mẹ…"Thời gian không còn bao lâu nữa để các con ăn năn, Mẹ chỉ 

cần các con có “chút lòng tin vào Mẹ”; thế đã đủ để Mẹ đem các con vào Tình Yêu Mẹ và vào 

hạnh phúc Vĩnh Cửu của Thiên Chúa”. 

17/    “Thiên Chúa mời gọi tất cả nhân loại bằng tất cả mọi phương cách. 

        a. Mà phương cách hữu hiệu nhất là họ “ăn năn quay về”, là “rút hết” những “phương 

tiện hưởng thụ” xác thịt, hầu họ nhận thức được sự bất lực của họ trước Đấng Toàn Năng. 

        b. Nếu điều đó vẫn không làm cho họ nhận ra, những “đau khổ” phải đến với họ, những 

thiếu thốn, đói khát, tai ương, dịch tễ cũng sẽ là những phương cách được dùng để buộc nhân 

loại phải nghĩ đến đấng tạo thành. 

        c. Và sau cùng, nếu nhân loại vẫn cứng lòng, Thiên Chúa sẽ giáng phạt bằng sự “chết”  

bởi chính loài người gây ra, Thiên Chúa sẽ dùng sự “độc ác” nơi những kẻ kiêu căng mà tiêu 

diệt “tội lỗi”. 

18/   1. Như Cha đã mặc khải cho các Tông Đồ xưa: Khi các con thấy nước nọ rấy lên 

chống lại nước kia, khi các sự lạ nổi lên khắp nơi, khi ôn dịch, thần khí lan tràn khắp 

thiên hạ, động đất và tai ương làm rung chuyển mặt đất. Đó là lúc báo hiệu thời Cha sắp 

đến. 

      2. Song không phải Cha đến trong im lặng, nhưng với những dấu lạ điềm thiêng, mà 

vì yêu dấu nhân loại, Cha đã lên tiếng “cảnh tỉnh”. Mẹ Thánh Cha đã cùng Cha gióng 

lên những hồi chuông để cảnh tỉnh và loan báo cho nhân loại thấy rõ ngày giờ ấy. Song 

nhân loại chẳng nghe, chẳng tin và chẳng nhận thật tiếng chuông ngân vang. 

      3. Cha đã dùng Tình Yêu Cha mà rút đi những lạc thú trần gian, những vinh hoa 

phù phiếm, và những thú vui xác thịt, hầu mọi người bám víu vào Cha. 

      4. Cha lại dùng đến những hình phạt để mở con mắt Linh Hồn Nhân Loại, chỉ cốt 

cho họ nhận biết Tình Yêu Cha mà khao khát. 

      5. Chính vì loài người chẳng nhận rõ Tình Yêu Cha, nên Cha đã đến trong “mỗi gia 

đình” để phá tan cái hạnh phúc tạm bợ đó, để ứng nghiệm lời Cha đã dạy trong Phúc 

Âm: Ta không đến để ban hạnh phúc, mà Ta đến để gây chia rẽ giữa vợ với chồng, con 

cái với cha mẹ, chị dâu với em chồng, anh em với nhau. 

       6. Cha phá nát những gì nhân loại muốn tồn tại, bởi nó không đem lại hạnh phúc 

cho con người, mà chỉ làm cho con người đau khổ vì sống xa Tình Yêu Thiên Chúa”. 

19/    “Cha sẽ dùng Tình Yêu Cha như một “nam châm” cực kỳ nhạy bén, để thu hút tim 

lòng con người. Chỉ một chút ăn năn, chỉ một chút ý nghĩ thoáng nhớ đến Cha, chỉ một 

ước ao bốc lên trong tim lòng mọi người, là lập tức Nam Châm Tình Yêu cực kỳ nhạy 

bén sẽ cuốn hút lấy linh hồn ấy, để soi sáng, mở lòng và đổ tràn Tình Yêu Cha cho nó. 

 

       1. Cha sẽ tạo đủ mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện tinh vi và hoàn hảo, để đưa tất cả 

mọi Linh Mục về cùng Cha, hầu nó không phải hư mất đời đời vì sự yếu hèn của nó.  

       2. Cha sẽ ban cho những Linh Hồn yếu đuối sức mạnh, sự sáng suốt của Cha để 

chúng dễ nhận ra đâu là mưu chước ma quỷ, hầu giúp tránh khỏi mưu mô thâm độc của 

quỷ ma hầu chiếm đoạt Linh Hồn chúng. 
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       3. Cha sẽ tạo nên những chán nản, tuyệt vọng để chúng không còn ham thích những 

lạc thú trần gian và những vinh hoa giả dối của ma quỷ bày ra. 

       4. Cha sẽ đổ cay đắng, khổ sầu trong thú vui nhục dục xác thịt và những đam mê 

của nó. 

       5. Những thức ăn ngon ngọt sẽ tràn đầy cay đắng, nhục nhã để nó không còn là 

những ước mơ tội lỗi của xác thịt và ham muốn của con người. 

       6. Vì yêu nhân loại Cha đã rút hết mọi sự tạo nên tội lỗi trong nhân loại. 

       7. Cha lại rút đi cả tình yêu giữa con người với con người, giữa cha mẹ, vợ chồng, 

anh em với nhau, để họ không còn bấu bám vào hạnh phúc tình nghĩa thế gian. 

       8. Trong sự cô đơn và đau khổ, Cha sẽ dẫn họ đi vào Tình Yêu Cha hầu ơn cứu độ 

sẽ tràn ngập lòng họ.  

       9. Tình Yêu sẽ tái tạo tất cả địa cầu này, cả vạn vật, cỏ cây, muông thú và loài người 

là một tạo vật được Tình Yêu Thiên Chúa tuyển chọn để sống trong Tình Yêu. 

 

20/  1. “Trong Thế Hệ Mai Sau” sẽ gồm đủ mọi thành phần trong nhân loại, một số đã từ bỏ 

tất cả mọi sự ở trần gian mà theo Ta. Con người họ đều được “thay đổi cả”, từ bộ óc đến các 

tế bào trong cơ thể họ đều được Mẹ Thánh Cha tôi luyện, ấp ủ, cùng giữ gìn cách riêng. Họ 

lại được gạn lọc tất cả những đam mê, tội lỗi xấu xa, để trở thành con người của “Thời Buổi 

Mới”. Xứng đáng vinh dự thay những kẻ được Cha Ta chúc phúc! Hãy Đến Mà Lãnh Phần 

Gia Nghiệp Nước Trời do Cha Ta ban cho các con đã có lòng trung nghĩa với Người. 

 

      2. Để xứng đáng sống trong tình yêu Cha, Cha sẽ tái tạo lại “toàn diện” con người. Cha sẽ 

thanh tẩy dần “từng thành phần” con người và “thanh tẩy toàn diện” con người trong Tình 

Yêu. Điều này mới lạ trong nhân loại, để Nhân Loại thấu hiểu Tình Yêu bao la của Cha. Nghĩa 

là Cha sẽ hủy ra không những nhơ bợn trong tư tưởng, thân xác, trái tim và Linh Hồn các con. 

Khi một Linh Hồn nhân loại đã khao khát Tình Yêu và tận hiến cho Tình Yêu Cha, Cha sẽ 

hủy dần “từng thành phần” trong thân xác, trái tim và Linh Hồn đó cho sạch những đam mê 

tội lỗi, ước muốn hưởng thụ và những tư tưởng xấu xa. Chính lửa Tình Yêu trong trái tim Cha 

sẽ thiêu đốt hết những tỳ ố để thay vào những tư tưởng, ước muốn và niềm khao khát Tình 

Yêu, hạnh phúc của Cha, trong Cha và vì Cha. Cho đến lúc thân xác, linh hồn, trái tim của 

mỗi người đã nên trong sạch, Cha đã đem nó vào “ân ái hoan lạc” của Trái Tim Cha. Không 

ai có thể hưởng được những khoái lạc ân ái trong Trái Tim Cha nếu nó không được tẩy rửa. 

Bởi xưa kia Cha chỉ ban Tình Yêu cho Linh Hồn được cảm biết, song ngày nay, trong thời 

cuối cùng này, Cha sẽ thiết lập Nước Cha thống trị trên Trần Gian, nên Cha lại ban cho cả xác 

thịt con người cũng được “hưởng ân ái” của Cha… Để hưởng những hạnh phúc ái ân, mỗi 

người phải tận hiến cho Tình Yêu Cha”. 

21/    “Sự dịu ngọt” trong “cay đắng”, “bình an” trong “đau khổ” gian truân này, chính là sự 

“thu hút” của Tình Yêu với Tình Yêu… Thiên Chúa là một “Nam Châm Tình Yêu vĩ đại” có 

sức hút Linh Hồn đã được Tình Yêu Thiên Chúa thấm nhập. Bất cứ Linh Hồn nào có Tình 

Yêu là lập tức Nam Châm Tình Yêu vĩ đại sẽ hút Linh Hồn đó… Muốn lấy lại “từ tính” của 

nam châm Tình Yêu cần phải tẩy rửa những dơ dáy, bụi bẩn, đất bụi, và cạo sạch những “gỉ 

sét”, đồng thời phải được Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại thông ban cho “từ tính Tình Yêu” để 

nhạy bén, khi gắng sức thu hút Tình Yêu trong Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại. 

 

         Cha là một khối Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại. Tình Yêu của tạo vật yêu mến Cha nhiều, 

sẽ làm cho tạo vật có được thấm nhập những “từ tính” của Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại để rồi 

nó lại biến thành một “Nam Châm khác nhỏ hơn” cũng có đầy đủ “sức hút” Tình Yêu của 

Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại. Thế nên khi nó gần đến Cha, hai sức hút quyện lấy nhau để nó 
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không xa rời trong “từ tính nam châm” của nó. Đó là một sự công bằng và hợp lý cho những 

người đã sống trọn cuộc sống trần gian vì Cha, trong Cha, bởi Cha và cho Cha. Cha đo sự “xa 

cách” giữa Thiên Chúa và Thần Dân trong Nước Cha bằng “Tình Yêu Hiến Dâng” nhiều hay 

ít.  Sự hiến dâng càng nhiều, sức thu hút giữa Thiên Chúa cùng Tạo Vật càng gần, để rồi khi 

đã lãnh đủ tính chất của Nam Châm Tình Yêu Vĩ Đại, nó sẽ không còn phải lo sợ xa rời Thiên 

Chúa của nó… “Có xá gì những đau khổ đời này!... Thời gian sống trên trần gian chẳng là bao 

so với sự sống đời đời trong hạnh phúc viên mãn của nước Cha thống trị… Cuộc sống trần 

gian này chỉ là “những chuỗi ngày thử thách” tu luyện, để khi về Thiên Quốc, các con mới 

thấy rõ tình Cha yêu dấu các con… 

       Các con đừng nghi ngờ công cuộc và lời nói của Thiên Chúa. Lòng trí các con chẳng thể 

suy thấu những ý định của Thiên Chúa đã hoạch định từ thuở đời đời. Hãy đáp lại tiếng Cha, 

hãy đáp trả Tình Yêu Cha đang vang lên trong lòng trí các con… Thời giờ chẳng còn bao lâu 

cho các con lý luận… Cha sẽ đến trong nhân loại để đưa tất cả con cái Cha vào vinh quang 

của Cha, để bù lại những thế kỷ sống trong nanh vuốt Satan là đau khổ tội lỗi. Cha sẽ giải 

thoát con cái Cha như đã giải thoát Dân Cha thoát khỏi Ai Cập! Hiện tại các con đang qua 

Biển Đỏ thế gian.  Hãy trung tín và trông cậy tuyệt đối nơi Cha. Sa mạc đầy nguy hiểm, thiếu 

thốn, đói khát, song hãy vững tin vì Vinh Quang sắp đến, hạnh phúc viên mãn đang chờ đón 

các con. Cửa Trời rộng mở để các con thấy rõ: Thiên Đàng và Trần Gian cùng một Hạnh Phúc 

Hoan Lạc như nhau, vì cũng do một Thiên Chúa thống trị bằng tình yêu và vinh quang của 

Người. 

22/    “Trong Cuộc Sống của Thế Hệ Mai Sau, sẽ có những điều “lạ lùng” mà loài người chưa 

bao giờ được thấy. Lúc đó, tâm hồn con người sẽ kết hiệp mật thiết với Chúa, và không còn 

có đầu óc trần tục. Tâm hồn các con luôn luôn trong trạng thái Bình An – Hoan Lạc – Yêu 

Thương. Cuộc sống thanh bình sẽ giúp các con QUÊN đi những gì của trần gian để chỉ còn 

nghĩ đến hạnh phúc bất diệt mà Thiên Chúa đã dành cho các con. Mặc dù còn ở trần gian, song 

các con không thuộc về trần gian.   Các con sẽ được sống như vậy trong một thời gian, mà 

thời gian này sẽ giúp các con LẤY LẠI được bản tính chân thật, đơn sơ như thuở ban đầu loài 

người mới được tạo dựng. Trong suốt thời gian này các con sẽ không còn nhìn thấy cuộc sống 

hỗn độn của loài người mà chỉ thấy Bình An – Hoan Lạc – Yêu Thương – Trật Tự trong Thánh 

Ý Đức Chúa Cha. 

 

       Việt Nam: Quyền Năng và Tình Yêu MẸ sẽ tràn ngập trên Dân Tộc Việt Nam và trên hết 

thảy mọi người việt nam, không trừ vô thần hay ngoại giáo. bởi chưng từ những người này mà 

“Vinh Quang Của MẸ Rạng Rỡ Trên Toàn Thế Giới”. 

        Mầu Nhiệm Nước Trời: Số các con được tuyển chọn vào Đất Hứa sẽ được chọn từ 

khắp nơi, nhưng đối với Việt Nam, số các con sẽ đông hơn, vì họ đáng được hưởng sau 

bao nhiêu ngày tháng đã lo làm vinh danh Cha Ta, và còn đưa mọi người đến với Ta. 

Còn Đất Hứa là Đất mà con người đã bị đau khổ triền miên từ bao ngàn năm nay. Đất 

này đã có một số Thánh Nhân đã chịu đổ máu ra để chứng Đạo và làm vinh danh Ta, đó 

là nước Việt Nam bé nhỏ và nghèo hèn. 

     

         Phần đất Việt Nam này chính do xưa kia “Tổ Tông” loài người đã được Chúa Cha 

cho “Lập cư” tại đó, và bây giờ Phần Đất đó đã được chuộc lại bằng Máu Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam đã được đổ ra cùng Đồng Công Với Ơn Cứu Chuộc Của Ta.  

         Và hiện giờ, phần đất này và Dân Tộc này đang được Mẹ Thánh Cha thánh hóa và 

tô điểm lại để chờ ngày Chúa Cha Quang Lâm. Có một số các nước sẽ phải trở về lòng 

đất, còn một số ít sẽ được sống trong Thời Buổi Mới, và mọi Phần Đất còn lại đều phải 

“Quy tụ chịu ảnh hưởng” dưới phần đất (Việt Nam) Chúa Cha Chúc Phúc. 



 35 

 

          Thánh Gẫm Dâng Dân Tộc Việt Nam Lên Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, dân tộc Việt 

Nam nhỏ bé, nghèo hèn, nên vô danh. Chúng con dâng lên Cha bao lần uống giấm chua, 

mật đắng trong những nô lệ dân tộc anh em. Chúng con xin dâng những sỉ nhục và đau 

khổ qua bao cảnh chiến tranh và đói khát. Lạy Cha, chúng con xin dâng lên Cha tấm 

thân còm cõi trong manh áo rách và mảnh linh hồn quằn quại trong tội nhơ. Xin Cha 

thánh hóa chúng con bằng Máu và Xác Thánh Chúa Kitô Con Cha, và tha tội lỗi chúng 

con. Xin Cha nhận lấy Dân Tộc Việt Nam như thể Chúa Kitô, để Dân Tộc Việt Nam được 

Thông Hiệp với Chúa Kitô trong ngày Chúa lại đến. 

23/     Máu các Thánh Tử Đạo đã đổ ra thật nhiều, và nhiều nhất trên mảnh đất Việt 

Nam nhỏ bé này, đã thấm, đã thấm đến Trời Cao. Thiên Chúa đã đoái nhìn và đã thấy 

rõ: Một Dân Tộc nhỏ bé dám đem Máu Đào chứng minh Đạo Thánh Chúa Kitô. Giá 

Máu ấy không đổ ra vô ích mà đã đến lúc nên vàng ngọc, nên vinh quang cho Dân Tộc 

nhỏ bé nhưng cũng can đảm. Một việc dù nhỏ của chúng con làm cho Thiên Chúa cũng 

được ghi công, huống chi bao nhiêu máu đổ ra thấm sâu vào lòng đất, thì đất ấy há chẳng 

nên Đất Tốt sao? 

      Mẹ muốn các con hãy Cộng Tác tích cực vào công cuộc của Mẹ tại Việt Nam. Hãy 

hăng say và tích cực phụng sự cho danh Mẹ được tỏa sáng trên toàn thế giới qua công 

cuộc mà Mẹ sẽ thực hiện tại Việt Nam tới đây… Hãy chiến đấu âm thầm, nhưng mãnh 

liệt, để chờ đón giờ Mẹ xuất hiện tại Việt Nam…Chúa Giêsu: “Dù âm thầm, nhưng Tình 

Yêu các con bộc phát rất mãnh liệt và mạnh bạo đã làm cho bao nhiêu Binh Đoàn Hỏa 

Ngục bị tan rã. Vì ơn Cha chỉ thể hiện nơi có một cuộc sống âm thầm và đầy Lòng Yêu 

Mến Cha…  

         Ta đến để mang nhân loại về chính Đức Ái mà nhân loại đang mong chờ. Phải, Đức Ái 

làm nên mọi sự. Từ Đức Ái mà người ta tiếp thu nguồn năng lực của Tình Yêu cực mạnh để 

làm cho thế giới đảo điên. Cha đến để mang các con yêu về với Ái Ân của Thượng Đế… Việc 

canh tân, thánh hóa các linh hồn sẽ như một việc Tạo Dựng Mới, bấy giờ sẽ có nhiều người 

tin Cha… Từ một “Sự Dữ Rất Lớn Lao”, Cha sẽ làm ra một “Sự Thiện” còn Vĩ Đại hơn 

nhiều… Với những cái “Bé nhỏ nhất” Cha sẽ làm nên những việc “To tát nhất”, vì nó càng Ti 

Tiện bao nhiêu, Cha càng làm nên Vĩ Đại bấy nhiêu… Cái gì “Hèn hạ nhất” và đáng “khinh 

dể nhất” trong thế giới, chính Cha lại chọn nó để làm cho những kẻ lớn, kẻ cả ở đời này phải 

xấu hổ nhất”. 

 

24/     Chúa Giêsu: “Ta chỉ muốn một Tình Yêu chân thành và đầy nở hoa thôi. Trong 

con và nhiều người khác còn rất nhiều tật xấu, không phải vì thế mà Cha chẳng đến với 

nhân loại lỗi lầm hôm nay và mai sau… Các con phải lao đao nhiều, nhưng không sao, 

vì chính lúc đó đã có Cha trên các con, và chính Cha sẽ hoàn tất Mầu Nhiệm Nhập Thể, 

để minh chứng rằng Tình Cha yêu các con sâu đậm là chừng nào, dù các con Tội Lỗi, dù 

các con Bất Xứng, nhưng Cha vẫn cứ một niềm yêu các con, để Danh Cha cả sáng trên 

Đất Nước Việt Nam chúng con. 

      Để hoàn thành Ơn Cứu Độ, các con yêu của Cha đều là những Dụng Cụ bất tài, bất lực 

đã được tuyển chọn, để Cha được hoàn thành Ơn Cứu Độ trong các nghĩa cử yêu thương của 

các con trên Cha… Chính sự sa sút trong con làm Cha thích thú. Hãy nhìn Cha, hãy nghĩ đến 

Cha, hãy chia sẻ với Cha. Cha đang ngự trong tâm hồn con. Mẹ: “Sự Gục Ngã cũng rất cần 

thiết cho Tình Yêu, vì càng đau đớn các con càng thấm thía, nhớ lâu. Sự đau đớn cũng làm 

cho các con khôn ngoan hơn trong Tình Yêu. Sự Gục Ngã lại càng cần thiết cho sự Trung Tín 

trong Tình Yêu Thiên Chúa. Mẹ không nhìn đến lầm lỗi, nhưng Mẹ đo lường Tình Yêu bằng 
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sự Bỏ Mình mà Chỗi Dậy, chính sự chỗi dậy có một giá trị tuyệt đối để trang điểm cho Tình 

Yêu thêm Hương Sắc và nâng cao cho nồng độ yêu đương hơn. 

      Mầu Nhiệm Ý Định Thiên Chúa: Chúa Giêsu: “Adong – Evà phạm tội trong Vườn 

Địa Đàng cũng không ngoài ý định của Thiên Chúa trong Chương Trình Tình Yêu của 

Người. Nếu chỉ dựng nên Adong – Evà tinh tuyền và hoàn hảo, mà không phạm tội để 

được cứu chuộc bằng máu Chúa Con, thì thật loài người chẳng hiểu rõ về Tình Yêu Dấu 

Vô Biên của Thiên Chúa… Thiên Chúa không thể cứu loài người khi loài người không 

phạm tội. Thế nên, tội Nguyên Tổ Adong phải có, để Ngôi Lời Nhập Thể và thể hiện Tình 

Yêu Thiên Chúa cho nhân loại bằng Ơn Cứu Chuộc của Ngôi Lời… Tội Lucifer mới thật 

là tội lưu truyền cho loài người những đau khổ và gieo rắc cho loài người sự chết chóc… 

Đó là giềng mối tội lỗi mà Adong và Giuda chỉ là những nạn nhân và lãnh hậu quả. 

Nhưng khốn khổ cho Giuda đã không biết đến lòng nhân từ của Thầy mình, để rồi phải 

chết đời đời…  

     Mt 18,7: Khốn khổ thế gian, vì thế gian có lắm gương xấu (tội). Thật không sao tránh 

khỏi gương xấu được, song khốn cho kẻ gây nên Gương Xấu. 

 Mầu Nhiệm Mân Côi: “Nếu Đức Trinh Nữ Maria được sinh ra “Đầu Tiên” như trong ý 

định của Thiên Chúa, thì hẳn nhân loại đã không biết được Tình Yêu của Thiên Chúa trong 

Mầu Nhiệm Nhập Thể, Cứu Chuộc, và nhất là Mầu Nhiệm Tình Yêu trong Bí Tích Thánh 

Thể…” 

Mầu Nhiệm Ý Định: “Đó là thụ tạo, khi được tạo dựng bằng bụi đất, tất sẽ không giữ 

được tinh tuyền trong Tình Yêu của Thiên Chúa, dù Thiên Chúa đã ban sự sống cho nó”. 

Công Bố Tin Mừng Phục Sinh: Ôi, lòng Chúa Yêu Thương chúng ta thật lạ lùng! Không 

thể đo lường được! Để cứu chuộc tôi tớ, Chúa đã nộp chính Con mình!  

          Ôi, tội Adong thật là cần, tội đã được tẩy xóa nhờ sự chết của Chúa Kitô! Vì tội, Hồng 

Phúc vì đáng được “Đấng Cứu Chuộc” cao sang như thế! 

 

 

PHỤ CHƯƠNG II 
Bài Đọc Thêm: Trích Trong Cuốn “Đường Vào Tân Ước, Thời Đã Mãn” Dịch Từ Nguyên 

Bản Tiếng Đức Của Gerhard Fisher, Do LM Nguyễn Văn Hòa OP Dịch. 

 

VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA TRONG KINH THÁNH 
         Vương Quốc Thiên Chúa hay Nước Trời (Trời ở đây là một lối nói để chỉ Thiên Chúa 

trong não trạng Hipri) là tình trạng Thiên Chúa nắm giữ quyền thống trị mọi loài. Lẽ tất nhiên 

là Thiên Chúa tự mình là Đấng Hiển Trị trên mọi loài tạo vật, nhưng đối với chúng ta, con 

người, quyền thống trị đó vẫn chưa hiện tỏ, cho nên chúng ta bao giờ cũng có thể phủ nhận 

thực tại đó.  

         Kinh Thánh chứa đựng một sứ điệp đó là Thiên Chúa đã mạc khải cho loài người biết 

Người là Vua mọi loài, nhưng sự mạc khải đó không diễn ra như một lý thuyết trừu tượng, mà 

xảy ra trong một lịch sử, một lịch sử mà Thiên Chúa và con người cùng nhau làm ra.  

         Từ trang đầu đến trang cuối của Kinh Thánh, lịch sử này được trình bày như lịch sử một 

giao ước hay lịch sử cứu độ. Ngay từ trang đầu, vương quyền của Thiên Chúa đã hiện diện 

trong lịch sử như một mầu nhiệm (nghĩa là không hiển nhiên dễ nhìn thấy).  

         Vương Quốc của Người đã hiển tỏ trong Đức Giêsu Kitô và đã đổi mới lịch sử, con 

người có thể tham dự mầu nhiệm này theo 2 thể thức: Con người có thể nhìn nhận Thiên Chúa 

là Vua và là Cha trong đời sống của mình, và con người có thể hoạt động để sửa soạn vương 

quyền của Thiên Chúa trong thế giới này, trong tư cách là chi thể của cộng đoàn được cứu độ 

(dân Israel trong Cựu Ước và Hội Thánh trong Tân Ước). 
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          VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA trong lời các ngôn sứ và trong các lễ nghi, ví 

dụ Ls 9, 5t; 11, 1-9; 40, 1-11 v.v… Gr 23, 5-8; 33, 15-16; Ađ 21; Mca 4, 7; Xp 3, 15; Dcr 14, 

9; Đn 7, 13t-27; Tv 2; 47 (46); 72 (71); 93 (92) – 99 (98); 110 (109). Thiên Chúa là Vua Israel, 

là Vua muôn dân, Vua thế giới (Am 1). Lẽ tất nhiên là điều này chỉ tỏ hiện trong “Ngày của 

Chúa”, ngày cuối cùng của lịch sử. Nhưng mọi biến cố lịch sử đều hướng về mục tiêu đó. 

Ngay từ đầu Cựu ước đã ý thức được sự tương quan giữa Vương Quốc của Thiên Chúa và 

mầu nhiệm kết thúc lịch sử trong thời gian. 

 

TRONG THỜI GIAN TỪ CỰU ƯỚC SANG TÂN ƯỚC 
Nhân vật Gio-an Tẩy Giả, người loan báo “Nước Trời đã gần kề” (Mt 3, 2). 

VIỆC CÔNG BỐ VÀ KHAI MỞ VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA TRONG TÂN ƯỚC 

 

 ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ VƯƠNG QUỐC: 
Mc 1, 14-15. Phúc Âm không những công bố một chương trình của một Giáo Thuyết, mà còn 

là một lời loan báo rằng thực tại mới (Vương Quốc) đã hiện diện nơi Đức Kitô. Như vậy 

Vương Quốc Thiên Chúa đã khai diễn trong con người Đức Giêsu và đã bắt đầu được thực 

hiện trong lịch sử: Lc 4, 16-30 (đặc biệt c21); Lc 17-21t; Mt 12, 24-30 (đặc biệt c28). 

Một Vài Ví Dụ: 

a/  Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7): Hiến chương cho đời sống theo tinh thần của Vương Quốc 

Thiên Chúa. Ở đây ta thấy rõ khuynh hướng của Đức Giêsu trình bày Vương quốc theo quan 

điểm luân lý, trái với quan niệm của Do Thái Giáo nhấn mạnh những yếu tố vật chất và chính 

trị. 

b/  Bài Giảng Tại Bờ Biển (Mt 13): Các dụ ngôn về Nước Trời. Các dụ ngôn quan trọng khác: 

Mt 18,  

23-35; 22, 1-14; 25, 1-30.   

c/  Bài Giảng Trên Núi Cây Dầu (Nt 24): Viễn tượng về cuộc quang lâm của Con Người để 

Nước Trời ngự đến cách vẹn toàn. 

d/  Luật Căn Bản Trong Vương Quốc: Tình thương (Agape) xét như: Yêu Thiên Chúa, yêu 

anh em, yêu tha nhân (Mt 22, 34-40; Ga 13), lòng thương xót (Lc 10, 25-37; Mt 25, 31-46), 

tha thứ (Mt 18), lòng sẵn sàng làm chứng và hy sinh (Mc 8, 31-38). Tình thương là thể thức 

mà Thiên Chúa chọn để thi hành vương quyền của mình. 

 

        SỰ HIỆN DIỆN ẤN DẤU CỦA VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA 

A.      CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ CUỘC TÔN VINH ĐỨC GIÊSU KITÔ. Trong cảnh 

nhục nhã khổ đau của Đức Giêsu, con mắt Đức Tin sau này đã NHẬN RA ĐỨC GIÊSU LÀ 

VUA, theo nghĩa của Vương Quốc (Người hoàn tất Kinh Thánh, Cuộc Thương Khó theo 

Thánh Gio-an, đặc biệt 18, 28-37, tước hiệu Vua người Do Thái treo trên Thập Giá của Người. 

Người bách quân tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa). Cuộc Phục Sinh và các lần người 

hiện ra với các Tông Đồ làm cho các vị này hiểu Đức Giêsu đã được “Tôn Vinh”, nghĩa là 

Người đã được Thiên Chúa phê chuẩn như Đấng Messia, đã được Thiên Chúa đặt làm Đức 

Chúa đầy quyền uy, làm Vua thế giới với toàn quyền và làm thẩm phán xét xử trong thời cánh 

chung (ss Rm 1, 1-5; Cv 2, 1439; 10, 34-43; Mt 28, 18-220). Giáo hội mong đợi Người trở lại 

vinh quang: Cv 1, 11. 

B.      VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA TRONG TÂN ƯỚC. Khái niệm “Vương Quốc 

Thiên Chúa” hay “Nước Trời” muốn chỉ một thực tại sống động và có khả năng tiến triển, đó 

là mầu nhiệm Thiên Chúa thi hành quyền thống trị lịch sử. Mầu nhiệm khai diễn với sự xuất 

hiện của Đấng Messia và hiện diện trong thế giới một cách âm thầm ẩn dấu tại những nơi mà 
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con người nhìn nhận và tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng nếu ta chọn một quan điểm tĩnh mà nhìn, 

thì Vương Quốc Thiên Chúa là một thực tại của thời cánh chung, và như vậy ta không được 

đồng hóa Vương Quốc với Hội Thánh một cách đơn thuần. Hội Thánh chỉ là nơi Thiên Chúa 

thực hiện Vương Quyền của mình, nơi Người biểu dương sức mạnh của mình. Vương Quốc 

chỉ đến trên mặt đất này với cuộc quang lâm của Đức Kitô và lúc đó Vương Quốc có nghĩa là 

Thiên Chúa sẽ biến đổi và hoàn tất toàn thể tạo vật. 

(ss Trời mới, Đất mới: 2 Pr 3, 13; Kh 21, 1; Ls 65, 17; 66, 22). Đức Giêsu loan báo sứ điệp về 

Vương Quốc Thiên Chúa nhưng Người không cho biết Vương Quốc là gì, mà chỉ nói: “Nước 

Trời đã gần kề”. Vương Quốc là gì, thì chỉ có người nào trở lại với sứ điệp của Đức Giêsu 

trong thái độ tin và cởi mở đón nhận quyền Thiên Chúa thống trị mới hiểu được. 

C.       VƯƠNG QUỐC TRONG VIỄN TƯỢNG CÁNH CHUNG 

Sách Khải Huyền cho chúng ta được nhìn xuyên qua lịch sử của Hội Thánh và của thế giới, 

và cái nhìn “ngôn sứ” đó (prophétique) được chi phối bởi viễn tượng của Vương Quốc trong 

thời cánh chung. Ngai vàng và con Chiên có thể coi như cái trục của lịch sử. Những người 

được cứu độ là những người phục vụ quyền Thiên Chúa giữa loài người, mặc dù vẫn sống 

trong yếu đuối và trong gian truân, họ đã được mời đến dự tiệc của Con Chiên, đến hưởng đời 

sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, lúc mà Vương Quốc Thiên Chúa được hoàn tất một cách vẹn 

toàn. Lúc đó lịch sử con người đã đạt tới mục tiêu mà Thiên Chúa đã ấn định khi tạo nên con 

người. Người đã trung thành giữ vững mục tiêu đó mặc dầu con người đã đi lệch đường vì 

phạm tội. Thiên Chúa lúc đó sẽ hiển trị. “Người Là tất cả trong mọi sự” (1 Cr 15, 28). (HẾT 

ĐOẠN TRÍCH 1) 

 

  

PHỤ CHƯƠNG III 
Trích Đoạn Trong Mặc Khải 

“THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, HAY LÀ MẦU NHIỆM HIỆP NHẤT NHÂN LOẠI”. 

CÔNG CUỘC HIỆP NHẤT NHÂN LOẠI. 

 

       Chúa Giêsu Mặc Khải: “Ta là Thiên Chúa, Thần Chân Lý, Thần Ánh Sáng, nhờ Giá Máu 

Cứu Chuộc, đã xứng đáng đứng ra lĩnh nhận trách nhiệm đưa nhân loại về nguồn Hiệp Nhất. 

Để Hiệp Nhất Chiên Ta, Ta đã phân minh, Ta nuôi chúng, hầu chúng nên giống Ta, và nhận 

ra Ta là Mục Tử”. 

       Đã gần 2000 năm qua, Ta làm chủ lịch sử nhân loại bằng ơn Cứu Độ. – Ta đã tạo một Kỷ 

Nguyên Cứu Chuộc nhiệm mầu. Giờ đây, hỡi Chiên Ta! Hãy nghe tiếng Ta Mục Tử Giêsu! 

Ta tụ họp chiên lành đưa về Đất Hứa. Từ nguyên thủy, Cha Ta đã tạo dựng trong Hiệp Nhất. 

Đến lượt Ta, Ta quy tụ dân Ta đưa về nguồn tạo dựng của Cha. Ta làm mới trở lại Dân Thánh 

bằng Máu Ta, hầu công cuộc của Cha từ Alpha tới Omega được trọn vẹn.  Vì thế, Ta đã nói: 

“Ta là Hiệp Nhất”. Mọi sự bởi Cha mà đến thế nào, thì mọi sự cũng quy tụ nơi Ta như thế, để 

Thiên Chúa được tôn vinh đến thiên thu vạn đại, và để nhân loại nhận biết Thiên Chúa là Chúa 

Tể Càn Khôn. 

       Thế kỷ 20 đã tới nước trầm trọng dẫn tới diệt vong. Ta không thể trì hoãn được nữa. Với 

Giá Máu đã đổ ra, Ta có quyền đòi được điều khiển sự tự do nơi mỗi con người mà đã được 

ban cho bởi Cha. Nhưng Ta không muốn thế, vì Ta là đấng Hiền Lành và Khiêm Nhường. 

       Ta đã tạo kỷ nguyên Cứu Chuộc này, để nhân loại được hưởng Tình Yêu và lòng thương 

xót của Thiên Chúa chí công. Ta bảo thật, nếu nhân loại không được hướng dẫn bởi Đấng 

Thánh là Ta, Con Thiên Chúa hướng dẫn, sẽ đi tới diệt vong, không phải do thịnh nộ của Cha, 

mà là do kiêu căng gây chia rẽ trong nhân loại. Hãy nhớ lại, Luxiphe kiêu căng, nên lãnh án 

đời đời. Còn nhân loại, nếu không có Lễ Vật Hiến Tế là Ta, đã ra không và khốn nạn đời đời 
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theo thần dữ. Nhưng không, Ta yêu Cha, nên không muốn công cuộc của Cha ra vô ích, Ta 

thống trị thần dữ và hủy diệt sự tối tăm, vì Ta là Ánh Sáng. Hãy nghe Ta, như Ta đã hiến mình 

cứu các con thế nào, giờ đây, các con hãy hiến mình các con cho Ta như vậy, hầu các con 

được đổi mới, được rửa sạch và nên sáng. Ta muốn nói, các con Tận hiến, để Ta được sinh lại 

các con trong Tình Yêu. Đứa con bởi Tình Yêu Ta thì Đơn Sơ, Khiêm Nhượng và Phó Thác, 

như Adong – Eva khi chưa lỗi phạm, vì Ta từ Cha mà đến. 

        Tận Hiến Là Mầu Nhiệm Của Sự Hiệp Nhất, Mà Ta Và Mẹ Thánh Ta Thực Hiện Trên 

Đất Vào Cuối Thế Kỷ Này, Trái Tim Là Trung Tâm Sự Sống Con Người. Ta Muốn Gom 

Nhân Loại Vào “Bể Tình Yêu” Ta, Vì Ta Là Tình Yêu Duy Nhất, Hiệp Nhất. 

* Hãy Đơn Sơ Như Con Trẻ, Để Được Xét Xử Như Con Trẻ. 

* Hãy Khiêm Nhường Như Ta, Là Đấng Khiêm Nhường Để Thuộc Về Đàn Chiên 

Ta. 

* Hãy Phó Thác Như Trẻ Ngoan Trong Tay Cha Mẹ, Để Được Ta Chăm Nuôi Bằng 

Sức Mạnh Tình Yêu. 

* Hội Đủ Ba Đức Tính Đó, Các Con Được Dẫn Đi Trong Đàng Ngay Nẻo Chính. 

       Trên đường đi tới Hiệp Nhất, nếu các con không Tận Hiến cho Ta (là sự Hiệp Nhất), các 

con sẽ rơi rụng dọc đường vì yếu đuối. Chính sự Tận Hiến liên kết các con vào Ta, hầu lấy 

nguồn thiện hảo của Ta. Chính Ta tôi luyện linh hồn Tận Hiến trong lửa Tình Yêu, để linh hồn 

các con ra mới và nên như trẻ thơ luôn hạnh phúc trong Đơn Sơ, Khiêm Nhường và Phó Thác, 

giống mẫu người thời tạo dựng. – Đó là Ta đã chuộc lại cho các con một nguồn căn bản đã 

mất. Từ đó Ta liên kết các con lên vườn Địa Đàng hạnh phúc mới, vì hạnh phúc địa đàng là 

hạnh phúc đích thật phải được từ trong mỗi tâm hồn, trong nội tâm. 

       Hỡi nhân loại: Ta đang thực hiện Công Cuộc xây dựng Địa Đàng. Ta từ trong lòng người 

tràn lan trên mặt đất, đúng như ý định của Thiên Chúa Cha từ thuở đời đời. Vì Kỷ Nguyên 

Cứu Chuộc sẽ qua đi bước sang Kỷ Nguyên Hạnh Phúc (Bình An, Hoan Lạc, Yêu Thương). 

       Trước ngưỡng cửa của Kỷ Nguyên mới, Ta không thực hiện Công Cuộc Hiệp Nhất Nhân 

Loại, thì không thể có cuộc Di Dân lớn lao vào Đất Hứa như dân Israel xưa Ta đã ban Thánh 

Thần và Mẹ Thánh Ta cho các Môn Đồ thế nào thì nay Ta cũng ban cho các con thế ấy, để các 

con có được sức mạnh và phù hộ bởi trên, và Ta chứng thật đây là Thời của Thánh Linh và 

Mẹ Maria điều khiển nhân loại theo ý định Cha Ta và Ta, những gì Thánh Linh và Mẹ Ta lãnh 

nhận nơi Cha và Ta, các Đấng sẽ thực hiện như thế trên đất. 

 

CÔNG CUỘC HIỆP NHẤT NHÂN LOẠI GỒM 3 THỜI KỲ: 

A.   Thời Đặc Ân, Để Nhân Loại Nhận Ra Tình Yêu Và Lòng Thương Xót. 

B.   Thời Thanh Lọc, Để Làm Sạch Cỏ Lùng, Mà Kẻ Thù Đã Gieo Vãi. 

C.   Thời Gom Đất, Gom Dân, Để Lập Vương Quốc Hòa Bình Và Dân Thánh. 

 

1/  THỜI ĐẶC ÂN:   Thánh Linh và Mẹ Maria đã thực hiện trên đất, trên mỗi tâm hồn, 

những nguồn ơn đặc biệt thức tỉnh cơn u mê, và hướng dẫn con người đi vào nội tâm, xa rời 

đam mê thế tục. Các hiện tượng lạ xảy ra trong mỗi tâm hồn, trong mỗi dân nước, đã lôi kéo 

nhiều người hướng về siêu nhiên tìm tới chân lý nhiệm mầu của đạo Thánh. 

– Vì là thời Đặc Ân, cho Trần Thế, nên Thiên Đàng luôn tràn Hồng Ân cho trần thế. Đây 

là thời Ân Điển cứu rỗi linh hồn, nên cũng là thời Satan nỗ lực quấy phá. Ta xuống ơn để tưới 

bón cho nhân loại nên đất màu tràn nhựa sống. Bởi thế, lúa chín đầy đồng, mà cần nhiều thợ 

gặt. Tông Đồ Giáo Dân  

được mở màn vì là thời của chúng. Ta chọn thợ gặt, vì đến mùa thu hoạch lúa vào kho lẫm. 
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– Giống Ta ban, Hội Thánh đã gieo 20 thế kỷ qua trong đau thương và khó nhọc. Giờ đã 

đến để nhân loại nhận biết hoa trái Ơn Cứu Chuộc của Ta. Quả thật, Ta là hạt giống từ Trời 

đã chết đi, để sinh nhiều bông tốt. 

Đến thời Ta chứng tỏ Mầu Nhiệm Thánh Giá khắp địa cầu, và phải đảo lộn trật tự thế gian, 

để nhân loại thấy mặt trái của đời tạm bợ, hầu dứt nhân loại ra khỏi mê đắm tội lỗi. Đau đớn 

cho nhân loại, nhưng là nỗi đau chuyển dạ, hứa hẹn hạnh phúc mới. Và như Hiền Mẫu, đất sẽ 

chảy tràn sữa mật nuôi dân. 

-  Thánh Linh và Mẹ Maria đang làm mới đất, cày xới, canh tân từng thửa đất khô cằn,  

và làm bừng lên sức sống mới. 

-  Mẹ Ta, Đấng Vô Nhiễm, đang thực hiện công cuộc tiêu diệt ba thù, mà Eva đã nhẹ dạ  

đưa vào thế gian. Mẹ muốn đưa con về nguồn cội ơn Thánh và Thánh Linh: Kiện toàn vẻ kiều 

diễm đã bị sứt mẻ bởi tội nguyên.   

-  Vì thế, những sự lạ lùng trong thời này quả làm điên đầu những người uyên bác.  

Thực, Ta bảo thật, Ta sẽ hủy ra không những tài trí khôn ngoan trần thế, để nhân loại phục 

tùng Thiên Chúa trong khiêm hạ, nếu các ngươi không cải hối ăn năn. Mau lên! Vì là thời Đặc 

Ân không còn dài nữa. Những sự kiện lạ lùng trên đất không phải là dấu báo Giờ Đến chăng? 

 

2/   THỜI THANH LỌC:    Ân huệ đã đủ cho mỗi người. Nếu không đổi mới, thì đây là 

giờ khốn cho các ngươi, những con người chai đá! Số phận các người đã được dành cho hỏa 

ngục. Chén công lý được trao cho mỗi người, vì thời Ân Điển đã dứt.  

   Phúc cho ai lọt lưới công thẳng của Đấng Hóa Công! Vì cơn thịnh nộ Người như trời 

long đất lở, vạn vật khiếp kinh! Gươm Thiên Thần Công Lý sẽ giáng phạt kẻ ngang tàng, 

quăng vào biển lửa, nào còn kịp kêu nài nữa chăng? 

-  Để chứng tỏ lòng thương xót của Ta vô bờ. Ta dứt bỏ hết các giả trá thế gian, các vật 

chất hư hèn cho kẻ lòng ngay, hầu thế gian loại bỏ các con, và Ta tìm thấy lại các con. 

-  Hỡi các con, mọi sự đều bắt đầu từ căn nguyên cội rễ, là mỗi tâm hồn. Cuộc Thanh Lọc 

đã xảy đến cho mỗi tâm hồn thiện chí, cho từng Chủng Tộc, màu da. Rồi các con sẽ thấy sự 

đổi mới lớn lao trên khắp thế giới. Chính do lòng Thương Xót và Tình Yêu nhân hậu của Ta 

đã được đền đáp bởi một số các trẻ thơ thành tâm thiện chí trên thế giới, mà cơn thịnh nộ giáng 

trên thế giới bớt hãi hùng. 

-  Đây là cuộc Thanh Lọc của Tình Thương và lòng Nhân Hậu. Vậy các con hãy xử với 

nhau như Ta đã xử với các con. Bây giờ, các con hãy tự làm quen với cuộc Thanh Lọc, mà Ta 

đã dùng nhiều linh hồn trung gian loan báo với thế giới. bằng cách hãy nhìn vào nội tâm, tự 

thanh lọc. Những đam mê, dục vọng đang giam hãm các con trong tù đầy ô nhơ.  Mẹ Ta sẵn 

sàng giúp các con điều đó. Hãy chạy lại với Mẹ. 

 - NẾU NHỮNG NGÀY TỐI TRỜI XẢY ĐẾN, có gì lạ đâu, vì nhân loại đã đi trong 

đêm tối từ lâu, mà tưởng mình đi trong sự sáng. Sự tối tăm u ám vây kín địa cầu, để các con 

thấy tối tăm trong linh hồn ghê rợn đến chừng nào!  Nếu linh hồn, nếu thế gian rơi vào đêm 

đen như đời đời, nếu cứ thác loạn như hiện tại, thế giới sẽ đi về đâu?  Về vực thẳm tối đó.   

– ĐỪNG BẢO SỰ TỐI TRỜI KHÔNG THỂ XẢY RA. Tưởng như thế là các con chưa 

nhận biết sự sa đọa của thế giới, chưa nhận biết mình đang buông thả trong đêm đen dục vọng. 

Nếu những ngày tối trời không xảy đến, là do lòng Thương Xót của Cha trên Trời. Nhưng quả 

thực nhân loại đáng nhận mọi hình phạt từ Trời.   

- HÃY TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN VÀ THỐNG HỐI, VÌ NGÀY THANH LỌC 

TOÀN DIỆN SẼ ĐẾN. Cuộc Thanh Lọc đã kéo dài trong cảnh báo, trong hồng ân, rồi sẽ 

chụp xuống như lưới vạn năng chụp bắt kẻ dữ.  

– Hãy nhỏ lại, để lọt mắt lưới Thanh Lọc, hầu được vào Đất Hứa. 
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- Trong 2000 năm qua, nếu Lưới Cứu Chuộc Ta trao vào tay Hội Thánh, mà kình ngư 

không sa lưới, thì lưới Thanh Lọc chúng sẽ vướng mắc chẳng sai. “Kẻ nhỏ nhất trên Đất là kẻ 

lớn nhất trong nước Trời”. 

- Lưới Cứu Chuộc thì lưới kẻ thuộc về Nước Trời, nên các con phải nhỏ nhất để được sa 

Lưới Cứu Chuộc. Sự to lớn của các con chỉ làm rách lưới Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhường. 

- Trái lại, lưới Thanh Lọc chỉ lưới những kẻ thuộc về thế gian. Nếu các con to lớn, chẳng 

lọt khỏi lưới ấy đâu. 

- TRƯỚC GIỜ THANH LỌC ĐẾN, TA ĐÃ MỞ CHO THẾ GIỚI MỘT CON 

ĐƯỜNG MÁU: ĐƯỜNG THƠ ẤU TÊRÊSA. TA ĐÃ DỆT MỘT MÀNG LƯỚI TÌNH 

YÊU CHE CHỞ CÁC CON TRONG ĐƯỜNG THƠ ẤU NÀY. VÌ THẾ, TA CHỈ ĐÒI 

CÁC CON YÊU CÁCH QUẢNG ĐẠI, YÊU KHÔNG NGỪNG. 

 

- Nếu Lưới Cứu Chuộc, các con đã bỏ lỡ cơ hội, hoặc đã khờ dại vùng vẫy chui ra, thì còn 

một Lưới Tình Yêu Ân Huệ. 

- Ta mời các con hãy Tận Hiến làm con thơ của Tình Yêu Nhân Hậu Ta! Các con sẽ 

được lưới êm đưa vào cõi phúc. 

 

3/ THỜI GOM ĐẤT, GOM DÂN: Như một Dấu Chỉ của Đấng Toàn Năng, Toàn 

Thiện, Toàn Chân, Toàn Mỹ. Mẹ Maria là Chứng Tích Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi 

Maria phải là nơi tập trung Chương Trình Tốt Đẹp, Thánh Phúc và Tinh Tuyền của Ba Ngôi 

Thiên Chúa, vì chưng nơi Người Thiên Chúa Cha.  Sau Thanh Lọc, Dân và Đất còn lại sẽ được 

quy tụ dưới quyền thống trị của Tình Yêu Ta. Đây là thời Bình An, Hoan Lạc, Yêu Thương. 

Ta nuôi dân bằng trái trong vườn Sự Sống, và cùng với Dân Ta lập Nước và đặt Quyền Bính 

Nước Trời trên Dân: 

- Dân Ta Chọn Là Dân Thánh. 

- Đất Ta Ban Là Đất Tràn Đầy Sữa Mật. Chỉ Dùng Một Chân Lý Một Tình Yêu Cho Dân 

Ta.   

- Như Thế Đã Chấm Dứt Chương Trình Cứu Thế. Ta Đưa Dân Về Nguồn Thờ Kính Thiên 

Chúa Ba Ngôi, Và Phụng Sự Thiên Chúa Như Con Thảo. Thế Là Mầu Nhiệm Hiệp Nhất 

Nên Trọn Theo Thánh Ý Cha. 

 

 UY QUYỀN CỦA NỮ VƯƠNG TRỜI ĐẤT 
       Thiên Đàng dựng nên không phải chỉ dành riêng cho các Thiên Thần, mà còn dành cho 

Dân Thánh. Thánh Ý Chúa Cha là tạo lập một Dân Thánh theo hình ảnh Người và một Nước 

tại trần gian theo Mẫu Thiên Quốc. Trên Trời, Cha được thờ lạy và tôn vinh thế nào, thì Cha 

cũng ban cho hình ảnh Cha làm chủ tạo vật trên Đất. 

      - Những tội xâm nhập đã làm đảo lộn trật tự thế gian, sự dữ thống trị Thế Giới. – Từ cuộc 

Phục Sinh của Ta, thần dữ thất bại. Ta từ Trời mà đến, há Ta lại không phải là Thiên Đàng 

đến thế gian hay sao? 

      - Khi đầu mục thế gian đóng đinh Ta, chúng tưởng thế gian toàn thắng. Thật sự, Ta đã đi 

vào sự chết, để Vinh Quang Phục Sinh, hầu thế gian nhận biết Adong Mới thống trị muôn loài 

và chiến thắng sự chết. Quả thật, nếu Ta không chết đi thì đâu có Phục Sinh? 

      - Hỡi nhân loại!  Nếu các con không đi vào cái chết như Ta, các con không thấy Vinh 

Quang Phục Sinh của Ta. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, sự hư mất. Nhưng Ta đã chết và sống 

lại cho các con chia phần Vinh Quang của Ta. Để các con tin rằng: Ai theo Ta, lãnh phần phúc 

với Ta, thì khi Ta về với Cha thế nào, Ta cũng đưa Mẹ Maria về cùng Cha như thế. 
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– Các con hỡi! Mẹ luôn luôn yêu Ta, nên Mẹ hằng ở trong tình yêu Ta, Mẹ ở trong “Thiên 

Đàng sống động” dưới thế. Ngay từ Ngôi Lời Nhập Thể, Ta đến với Mẹ như Vua muôn Vua 

bằng hai bản tính (Nhân Loại, Thiên Chúa). Nói khác đi, Ta là “Con Người – Thiên Chúa”. 

Như Vậy, Mẹ Là Nữ Vương Trời Đất Trong Thánh Ý Cha Từ Thuở Đời Đời. 

– Sở dĩ Uy Quyền Mẹ chưa tỏ lộ ngay từ đầu Kỷ Nguyên, là vì Mầu Nhiệm Cứu Thế chưa 

hoàn tất. Khi Ta về Trời thì thế gian mới bắt đầu đi vào Đường Cứu Thế của Ta. 

Ngày nay, tới Đoạn Đường Núi Sọ, Mẹ đi với Ta lên Đồi Sọ thế nào, thì Mẹ cũng đi với các 

con như thế, để các con được an ủi và thêm can đảm. 

– Vì thế, trong hậu bán thế kỷ 20, Mẹ đã xuất hiện như một Đấng Hướng Dẫn Đường các con 

phải đi. Xưa Mẹ đã đi với Ta nên các con cần có Mẹ dắt dìu, hướng dẫn, kẻo lạc hướng, biết 

bao giờ tới bến Vinh Quang.  

– Không những thế, nay đã tới thời chót của Đàng Thánh Giá Ta, Mẹ phải chuẩn bị cho các 

con vào đối diện với sự Chết và sự Phục Sinh của Ta. 

– Phải, cũng như Ý Cha, Ta để lại trần gian Hội Thánh là chính hình ảnh sống động Ta, là 

chính Nhiệm Thể Ta. Hội Thánh phải nên giống Ta, nghĩa là Tử Nạn và Phục Sinh như Ta, để 

Mầu Nhiệm Cứu Chuộc được nên trọn.     

– Hiện nay, những sự đảo lộn trật tự trong thế gian, những chuyển biến lớn lao trên thế giới, 

chính là điềm báo: Sự Chết đến với Thế Giới, một Thế Giới lệ thuộc Vật Chất, lệ thuộc sự hư 

nát nặng nề. 

– Vì thế, Maria, một dấu chỉ từ Trời ban cho thế giới như một Ân Huệ chót. Ta bảo thật: Nhân 

Loại đã lạc đường, hãy đi theo Dấu chỉ Maria, trở đầu lại cho kịp, kẻo sa xuống vực thẳm đời 

đời. Mẹ Maria sẽ giúp các con đi đường tắt, nẻo ngay: Đường Nhỏ Hẹp. Hãy thu mình lại, để  

lọt Đường Nhỏ Mẹ hướng dẫn. 

– Ba thù xưa đã đưa nhân loại vào vòng máu lửa và tự hủy diệt. Nếu Mẹ cứ là Mẹ kín ẩn và 

khiêm nhu, làm sao ứng phó với trận chiến đang sôi động của trần gian. Còn Ta, Ta đã chuộc 

thế gian, Ta trao quyền cho Mẹ là Eva Mới, rửa thù cho nhân loại. Satan đã dùng Người Nữ 

để khơi mào cuộc chiến và chúng con luôn dùng Người Nữ làm khí giới cho trận chiến trần 

gian. Ngày nay, chúng tận dụng mọi dụng cụ thuộc về chúng, để đạt thắng lợi.   

–  Còn Mẹ, dụng cụ của Mẹ đa số là người nữ và những kẻ hèn mọn mà thế gian coi thường 

để cuộc toàn thắng Mẹ thêm phần vinh quang, và cũng nên trọn lời Chúa Cha tuyên phán:  

“Dòng giống Người Nữ sẽ đạp đầu Ngươi”. Ta nói điều này để các con tin vào sự Toàn Thắng 

của Mẹ. 

  

MẸ MARIA VỚI THẾ GIỚI TRONG HẬU BÁN THẾ KỶ 20 
      Ta và Mẹ Maria đã tạo lịch sử cho Kỷ Nguyên Cứu Thế. Từ đầu Kỷ Nguyên, Mẹ âm thầm 

hướng dẫn các linh hồn sống đời đạo hạnh. Tới cuối thời, Mẹ tuyển đoàn Trẻ Thơ tung vào 

thế gian hầu dứt điểm cuộc giao tranh, mà nhân loại đã đeo đẳng trong suốt kỷ nguyên. Thời 

gian quá cấp bách, Mẹ đã làm mọi cách, để nhân loại thống hối trở về. 

Những phép lạ và Điềm Thiêng, trong những năm gần đây, đã làm thế giới xôn xao. Nhưng 

sự cải hối quá ít ỏi, và dường như nhân loại cố tình không tin vào Điềm Thiêng, Dấu Lạ ấy, 

hầu bênh vực cho Nếp Sống Tội Lỗi đang bành trướng mạnh trong hậu bán thế kỷ 20.   

Thay vì vâng nghe những mệnh lệnh bởi Trời, người ta đang mổ xẻ những sự kiện lạ Mẹ đã 

thực hiện (Fatima, La Salette v.v..).  – Các con đang đi trong đêm tối, chỉ có Mẹ là Sao Mai 

dẫn đường chỉ lối. Nếu không dõi theo Mẹ, các con sẽ chìm trong biển đời đau khổ. 

        Vậy Ta bảo thật, các con hãy lần giở những trang cựu ước, mà gẫm xem chương 

trình Thiên Chúa trên tạo vật. Thiên chúa muốn lôi kéo các con về nguồn Thánh Kinh. 
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         Fatima là bao chứa Bí Nhiệm Thiên Chúa, mà Ba Mệnh Lệnh Fatima là chìa khóa 

kho tàng. Chỉ nơi đâu nắm vững ba Mệnh Lệnh Mẹ ban, mới có thể đi vào Bí Nhiệm 

Nước Trời, khi giờ tỏ lộ đến. 

        Ngày 13 Tháng 10, Mẹ lập lại Mệnh Lệnh Fatima tại Việt Nam, là dấu Mẹ chính 

thức Trao Chìa Khóa Mở Bí Nhiệm Nước Trời cho Hội Thánh Việt Nam. Quả thật, Việt 

Nam được chọn làm Địa Điểm Mở Bí Nhiệm. Chính Thế, Mẹ Fatima Đặc Biệt Ưu Ái Dân 

và Nước Việt Nam,và ban nhiều Dấu Lạ Báo Hiệu Sự Xuất Hiện Của Nữ Vương Trời 

Đất. 

 

         Không có gì xảy ra mà không qua Ta. Vì Ta là chủ điểm của Kỷ Nguyên này. Thời 

đang đến là thời Mẹ Ta chuẩn bị đưa Dân Ta vào Đất Hứa. – Nhưng nhân loại sẽ trải 

qua một cuộc Thanh Lọc lớn lao trước khi vào cõi Hạnh Phúc, vì Dân Thánh trong Đất 

Hứa phải là Dân được tuyển lựa giữa thế gian, họ phải được luyện sạch trong luyện ngục 

khó khăn, thử thách, như lửa thử vàng. Lửa Tình Yêu sẽ thiêu rụi những dịp tội, và 

gươm Thần Khí sẽ sát phạt kẻ thù. 

       - Vì Tình Yêu nhân hậu Ta, Ta trao quyền cho Mẹ điều khiển nhân loại vào Thời 

Cuối này.  

Ta muốn Mẹ kết thúc Kỷ Nguyên Cứu Chuộc, mà Mẹ đã góp cả đời Mẹ, đồng công Cứu 

Thế. Ta muốn Mẹ được Tôn Vinh, được trọn quyền làm Mẹ Nhân Loại, mà Ta đã ký 

thác cho Người trong giờ hấp hối. Ta muốn nơi đây là Điềm Báo.  

        - Nhiệm Thể Ta đi vào cuộc Tử Nạn, Hiệp Công với Ta. Như khi Ta tắt thở trên 

Thánh Giá, trời đất rung chuyển thế nào, thì Nhiệm Thể Ta chung điềm với Ta như thế, 

khi vào giờ Tận số một thời. 

- Ta ở trong mồ 3 ngày, thì thế gian cũng táng niệm 3 ngày với Ta. Như Cha Ta đã 

thực hiện  

nơi Ta thế nào, Ta cũng thực hiện như thế với nhiệm thể Ta. Vì Ta sinh lại thế gian bằng 

Máu Ta, Ta yêu nó như Cha yêu Ta. Ta muốn nó nên một với Ta như Cha Ta với Ta nên 

một. Tình yêu Cha Ta thế nào, Ta cũng yêu nó như thế ấy. Ý Cha thể hiện trên nó những 

gì, ta sẽ thể hiện nơi nó như thế theo thánh ý Cha. 

 

•  Hãy thi hành 3 Mệnh Lệnh Fatima, vì đó là bí quyết để được khỏi diệt vong. Để thấm 

sâu mầu nhiệm tình yêu tiềm tàng trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, nhân loại phải đơn sơ, 

khiêm hạ, và phó thác, để được Mẹ hướng dẫn và Thánh Thần dạy bảo. 

 

•  Nhân loại phải được dạy dỗ lại từ đầu, vì thế phải có nếp sống ấu thơ. 

•  Trải qua mầu nhiệm sự chết trong cuộc thanh lọc, nhân loại sẽ phục sinh trong tinh 

thần trẻ thơ, để được chăm sóc từ trời và được hướng dẫn kính sợ và yêu mến thiên chúa 

như thời buổi cựu ước. 

           

           PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU. 
        - Nhắc tới 3 Mệnh Lệnh Fatima, là Ta muốn gợi lại trong tâm trí các con những ơn đặc 

biệt, mà Mầu Nhiệm Mân Côi đã đem lại cho những kẻ có lòng sùng kính. 

        - Cuộc toàn thắng bè rối Alebigeois bằng Chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã dạy cho Nhân 

Loại, chính là minh chứng hùng hồn về Phép Mầu của Kinh Mân Côi. Đó cũng là sự chuẩn bị 

để Mệnh Lệnh Fatima ra đời, kèm theo những Bí Nhiệm Thiên Chúa muốn tỏ lộ vào buổi Cuối 

Thời. 

        - Các con hỡi! Mẹ Maria đã theo sát Ta một đời. Mẹ chứng minh sự sống, sự chết của 

Ta, nên Mẹ biết đón nhận đắng đót của cuộc sống, là hoa trái của Thánh Giá Ta, kết thành 
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Tràng Hoa Vinh Quang của Tình Yêu. Vì thế, Mẹ có Bí Quyết Sống Thánh, mà Mẹ đã đúc kết 

lại trong 3 Mệnh Lệnh Fatima. 

 

        NHÂN LOẠI LẦM LẠC, NÊN CẦN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG. 
        - Nhân loại lãng quên Mầu Nhiệm Cứu Thế và Đức Kitô là căn nguyên của Đạo Trời, 

yêu cầu phải được nhắc lại bằng phép Lần Chuỗi Mân Côi. 

        - Nhân loại mê đắm thế gian vật chất nên lãng quên bổn phận Hiệp Thông Ơn Cứu Chuộc, 

để được cứu độ, nên phải nhắc nhở tôn sùng Đức Mẹ, là Đấng Đồng Công Cứu Thế hằng theo 

dõi nhân loại trên đường Thánh Giá Thông Hiệp, nâng đỡ, an ủi. 

        - Trải qua 60 năm, Mệnh Lệnh Fatima đã không được tuân giữ, lại còn bôi nhọ, hầu cuộc 

sống trụy lạc của nhân loại được bảo tồn. Thay vì 60 năm cải hối, nhân loại lại lỗi phạm nhiều 

hơn trong 60 năm Hồng Ân. Hằng ngày, con người càng thêm kiêu căng hơn. 

        -  Những tiện nghi khoa học, văn minh đã làm con người u mê tưởng thế gian là Vĩnh 

Cửu, nên bám chặt lấy nó như phao hạnh phúc. Họ có biết đâu cơn say mờ trí khôn, họ đang 

bám vào đám bèo bọt trần gian, mà tưởng phao cứu độ. Kẻ say không nhận biết mình say nên 

càng lầm lạc nặng nề. Họ xây những lâu đài hạnh phúc giả tạo trần gian, như những trẻ con 

chơi trò xây nhà trên cát, khiến cuộc sống càng thêm phức tạp. Họ sống như những người điên 

của thế hệ, vì thiếu căn bản đạo đức. Họ hãnh diện tôn vương mình giữa chốn phồn hoa, làm 

ô nhiễm đầu độc muôn tâm hồn ngay chính. Luân lý đồi trụy suy tôn chúng như thần thánh, 

khiến đưa đến những tư tưởng thiếu lành mạnh, loại bỏ Thiên Chúa. 

        -  Nạn vô thần được dịp tự do phát triển. Thế gian đã tối, càng thêm tối. Kiêu căng, cậy 

sức và phức tạp, chiếm hữu đời sống nhân loại. Con người trí thức, văn minh ra u tối trong sự 

thật. Thần vật chất hay Quỷ Vương nhờ đó lớn mạnh, và trong 60 năm chúng âm mưu đưa 

nhân loại vào khổ ngải của biển đời đen tối. Chúng muốn thực hiện mộng Bá Chủ, hầu đoạt 

quyền Thiên Chúa làm Vua trên các Vua. 

        -  Quả thật, tội chúng đáng lãnh án chí công. Ta đã sống lại và tồn tại muôn đời. Ngai 

Vương Quyền thuộc về Ta, vì Cha Ta đã đặt mọi sự làm bệ dưới chân Ta. Kiêu căng, phức tạp 

và cậy mình là bệnh của những kẻ to lớn thích được tôn vinh. Ta đã phán: “Kẻ lớn nhất trong 

thế gian là kẻ hèn dốt nhất trong Nước Trời”. Vì Cha Ta không tôn vinh những kẻ đã được 

quỷ thần tôn vinh. Mẹ Thánh Ta không đành lòng nhìn các kẻ bơ vơ trong lầm lạc. Mẹ đã xin 

Ta thiết lập “Đoàn Trẻ Thơ” ban cho nhân loại phao cấp cứu trong cơn đắm đuối. Nếp sống 

nhỏ bé này mang trên mình 3 Dược Liệu chữa bệnh thời đại:   

               •  Đơn Sơ Chữa Phức Tạp.   

      •  Khiêm Hạ Chữa Kiêu Căng. 

      •  Phó Thác Chữa Cậy Mình. 

         - Ba dược liệu ấy được làm dịu ngọt và bảo toàn bằng Tình Yêu Giêsu – Maria. Đây là 

thuốc nhiệm mầu của Tình Yêu và lòng Thương Xót, thuốc cấp cứu trong cơn hấp hối của 

nhân loại, thuốc Đức Tin và Trông Cậy chữa bệnh nội tâm. Chính Mẹ Maria đã chứng tỏ cụ 

thể bằng chứng tích Tình Yêu: Viên thuốc Nhiệm Mầu. Ngày nay, người ta quen thuộc quá 

với vật chất hữu hình nên đòi hỏi phải thấy mới tin. Mẹ Ta đã chiều theo ý người đời thế đó. 

Nhưng mấy ai tin để được cứu chữa. 

         - Hỡi con người chai đá! Ta đã làm mọi cách để cứu các ngươi. Liệu Ta còn phải “đốt 

đuốc” đi tìm các ngươi nữa không? Cứ u mê mãi liệu ngày Tái Thế, Ta còn được bao nhiêu 

“đốm lửa” sưởi ấm cõi lòng giá lạnh. 

        * Hãy mở lòng đón nhận Hồng Ân! Vì nay Thiên Chúa đã giáng phúc cho những tâm 

hồn Thơ Trẻ: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì nước Trời là của chúng”.   

*  Hãy Đơn Sơ như hoa đồng nội, vì được Cha trên Trời ưu ái. 
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*  Hãy Phó Thác như chim trên trời, vì bốn phương là nhà, và nền trời là nền Tự Do vững 

chắc. 

  *  Hãy Khiêm Nhu như Mẹ Trời, vì đó là áo giáp chống bạo lực, quyền năng thế tục. 

  *  Ta là Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống đến cứu chuộc thế gian gởi tới thế giới. 

 

TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT 
          Ta là sự Hiệp Nhất nhân loại gởi tới thế giới lời kêu gọi khẩn thiết: “Hãy thiết lập Đoàn 

Trẻ Thơ ở khắp nơi, để chống lại Binh Đoàn Hỏa Ngục đang tung ra khắp chốn. Hãy đoàn kết 

trong Tình Yêu và lòng Thương Xót Ta”. 

         Ta là Đầu và Cuối, là Alpha và Omega, gởi tới thế giới. Trinh Vương Maria, Hiền 

Mẫu, là Bí Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, là Chuỗi Ngọc nối kết toàn dân, là Vinh Danh 

Thiên Chúa trên Trời dưới Đất. Sáng Danh Thiên Chúa trên Trời, Bình An dưới Thế 

cho người Thiện Tâm. 

MẠC KHẢI VIỆT NAM – SÀI GÒN 1976-1986  

Linh Mục Trần Văn Lý (Linh Hướng) 

 

 

KINH CHÚA GIÊSU DẠY RIÊNG CHO CÁC HỒN NHỎ 

(Đọc Trong Cơn Thử Thách Rùng Rợn) 
1/ Kính lạy Thánh Giá của Đấng Cứu Chuộc con, con thờ lạy, con hôn kính Thánh 

Giá đã được Chúa Kitô yêu quý vô ngần. Cúi xin Thánh Giá Chúa che chở con, gìn giữ 

con, cứu chữa con. Cúi xin Nhan Thánh xoa dịu cơn khiếp sợ của con để con chỉ thấy 

toàn bình an và trông cậy, cùng với nguồn ơn sức mạnh và nâng đỡ. Amen. 

2/ Kính chào Thánh Giá, là hy vọng duy nhất và Ngôi Hai đã xuống thế làm người. 

Lạy Chúa Giêsu chiến thắng sự chết, xin cứu chữa chúng con. Amen. 

Giêsu, Maria, Giuse Con Mến Yêu Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn. 

3/ Mẹ đóng ấn trên con bằng dấu cực Thánh là Thánh Giá Chúa Giêsu con Mẹ. Như 

vậy Mẹ mở trí sáng con người đón nhận Lời Chúa, yêu mến Lời Ngài và Sống Lời Ngài. 

Mẹ dẫn các con hoàn toàn tin cậy vào Chúa Kitô, Đấng đã mặc khải Ý Chúa Cha cho 

các con và Mẹ huấn luyện chúng con thành những nhân chứng anh dũng của Đức Tin 

chống lại những kẻ bị đóng ấn phạm thượng trên trán, và rồi Mẹ an bài mọi hoạt động 

các con hướng về việc tôn vinh tuyệt đối Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Mẹ còn đóng ấn trên 

bàn tay các con để chỉ biết làm mọi việc theo ý Ngài, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần… Mẹ chúc lành các con. 

Phụ Lục: 

Tóm Tắt Các Sứ Điệp: ( ĐỨC MẸ MẶC KHẢI ) 

Mẹ sắp chấm dứt mọi cuộc xuất hiện của Mẹ trên khắp thế giới, Mẹ muốn tóm tắt lại cho con 

tất cả các Sứ Điệp Mẹ Gởi từ trước tới nay: 

1. Các con hãy sống thực sự 3 Nhân Đức: Tin, Cậy, Mến. 

2. Các con hãy sống thân tình với Chúa Ba Ngôi Trong Tình Con Thảo. 

3. Các con hãy sống tình Huynh Đệ và Xây Dựng Sự Hiệp Nhất Trong Các Gia Đình. 

4. Các con hãy giúp mọi người Cải Thiện Đời Sống và Yêu Đời Cầu Nguyện. 

5. Các con hãy sống nhiệm hiệp với Chúa trong khi từ bỏ mọi sự thế gian. 

6. Các con hãy yêu đặc biệt Bí Tích Thánh Thể, hãy yêu và vâng phục Đức Chúa Cha. 

7. Các con hãy sống cho cuộc vinh thắng của toàn thể Hội Thánh. 

8. Các con hãy suy niệm chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho các linh mục và các con thánh hiến 

của Mẹ. 



 46 

9. Hãy quy tụ mọi người vào Áo Choàng Vô Nhiễm của Mẹ. thời giờ thật cấp bách. các con 

hãy nghe mẹ, hãy tin Chúa Giêsu và hãy ngước mắt lên trời đón chào Thánh Giá Cứu Độ 

(19.07). vậy, thời điểm thật nghiêm trọng, các con hãy cùng Cha củng cố niềm tin anh chị em 

của các con, gia tăng lòng trông cậy và nung đốt tình yêu nơi các tâm hồn. 

các con hãy mang lấy con tim của Cha, con tim đang khao khát mãnh liệt các linh hồn. hãy 

cứu họ, đây là thời điểm thuận tiện, đây là ngày cứu độ (26.07). 

 

Chú Thích: 

1/ Cuốn Sách Kinh nói trong Mạc Khải gồm những Kinh do Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các Thánh 

cho các Hồn Nhỏ Việt Nam xuất bản tại Sài Gòn năm 1980 sẽ có sau. 

2/ Tên Maitreya đã được Đức Mẹ cho biết trong một số Mạc Khải và đã được các tài liệu của 

Tara Center quảng bá, các báo chí nói tới, y đã được đài BBC tiếp xúc nhiều lần, cả đài CNN-

TV. 

       Trong Thông Điệp La Salette (1846) Đức Mẹ có nói tới các biến cố Quỷ Vương ra 

đời với sự toàn thắng và bá chủ của nó trên mặt đất. 

       Maitreya sinh năm 1962, từ Hồi Quốc sang sinh sống tại Luân Đôn, và xuất hiện 

nhiều nơi trên thế giới. Mục đích tối hậu của Sa tăng trong biến cố Quỷ Vương ra đời là 

nhằm đánh lừa nhân loại để mọi người lầm tưởng Maitreya là Chúa Giêsu Tái Lâm. Nó 

sẽ làm cho người ta theo nó, tôn thờ nó, tuân giữ các giáo điều của nó và sẽ xa lìa Thiên 

Chúa, tức là đem Sa tăng đến chỗ toàn thắng. 

      Maitreya đã được nhận diện là tên Quỷ Vương trong Kinh Thánh, là một tín đồ Hồi 

Giáo nhưng đã được Sa tăng lựa chọn và thông cho quyền lực của Lucifer để đóng vai 

trò Quỷ Vương ra đời trong thời kỳ cuối thời. Maitreya chính là tên ngụy Kitô đã được  

tiên báo trong Sách Khải Huyền. 

      Tên Quỷ Vương này sẽ ra tay triệt hạ Đạo Chân Chính của Chúa Giêsu thật, nó sẽ 

đưa ra những cải tổ gọi là “Chân Lý Mới” của “Thời Đại Mới” trong “Một Thế Giới 

Mới” dưới một nền “Trật Tự Mới”. (The New Truth of New Age In The New World 

Order). Đó chính là “Chính Phủ Toàn Cầu” (One World Government) trong một nền 

“Trật Tự Mới của Thế Giới” (New World Order). 

Tên Quỷ Vương, tức Con Thú được mô tả trong sách Khải Huyền – Nó có quyền 

năng, làm phép lạ, đánh bại dân Chúa, được cho quyền cai trị trên mọi sắc dân, mọi quốc 

gia, dân tộc trong thời gian 42 tháng, tức 3 năm rưỡi. Chính Con Thú đó là Quỷ Vương 

MAITREYA. 

Nó bắt mọi người trên toàn cầu phải khắc trên trán, trên cánh tay của mỗi người 

chữ tên của nó hoặc con số của nó là số 666. Nếu người nào không chịu làm như vậy thì 

không được quyền mua hay bán bất cứ sản phẩm nào. 

 

      Từ hồi năm 1982, Maitreya thông báo, quảng cáo về Y và nói về ngày ra mắt trước toàn 

thể Nhân Loại. Y chờ đợi thị trường chứng khoán sụp đổ để ra mắt… 

Ngày 11-6-1988, Maitreya đã xuất hiện tại một làng quê ở Kenya (Châu Phi) trước đám đông 

6000 người đang ca hát trong một giáo đường, thì bỗng nhiên từ trên thinh không xuất hiện 

một người mặc áo dài trắng, đi chân không. Mọi người sấp mặt xuống đất tung hô: “Chúa 

Giêsu tái lâm”; vì người ta thấy hào quang chiếu sáng quanh đầu khách lạ. 

      Sau đó, trên tất cả các hệ thống thông tin tuyên truyền của TARA Centers trên khắp thế 

giới loan tin cho biết người khách lạ từ trên không hiện ra, đó chính là “Chúa Maitreya Kitô”. 

     Trong các lần xuất hiện, Y đã làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật ngay tại chỗ. Ngoài 

ra Y còn xuất hiện nhiều nơi trên thế giới trước mặt mọi người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau 

như Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo… 
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Tara Centers: Maitreya đã thành lập các trung tâm truyền giáo của Y trên thế giới, “Đạo 

Mới” của Maitreya đã và đang thành hình (từ hơn 30 năm nay rồi), chính từ cái trung tâm 

truyền giáo này, nhân loại nhận được các Sứ Điệp, các Giáo Điều phát xuất từ Maitreya, vậy 

Tara Centers có thể được coi là những “Vatican Lâm Thời” của Maitreya Kitô. 

      Hiện có bốn trung tâm của Tara Centers đặt tại bốn quốc gia là Anh Quốc, Hoa Kỳ, Hòa 

Lan và Úc Đại Lợi. Từ đó các tay chân của Maitreya lập ra một hệ thống truyền giáo cho các 

địa phương. Tháng 12 năm 2000, nguyệt san “Share International” cho biết đã có các cơ sở 

“Transmission Group” (Cơ Sở Truyền Đạt) tại 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga Sô, 

Ba Lan, Lô Ma Ni, Slovenia. Nói Vắn Tắt: Các sự kiện nói trên và các biến cố liên tiếp đang 

xảy ra trên thế giới báo hiệu cho chúng ta thấy rõ ràng là Thời Đại chúng ta đang diễn ra những 

biến cố rất đúng như đã tiên báo trong Sách Khải Huyền…  

Chúng ta đang dần dần tiến tới cuộc Đại Biến Loạn, cuộc Đại Cảnh Báo, cuộc Đại Thanh 

Lọc và Chính Phủ Toàn Cầu (như đã nói trong chương đầu của “Lời Mẹ Maria Nhắn Nhủ 

Khẩn Cấp”), rồi cuối cùng là 3 ngày đêm tối trời, chấm dứt cuộc Đại Thanh Lọc toàn diện làm 

sạch trái đất, địa cầu. 

          Rồi tiếp sau đó là Mùa Xuân Mới, tất cả trái đất đã được tân tạo, tất cả hoa màu, nước 

uống, thời tiết đã được đổi mới hoàn toàn, đây là thời Đại Kỳ Diệu, Thời Đại Chúa Giêsu 

Thống Trị trên địa cầu chúng ta 1000 năm (một ngàn năm). 

          Đó là Thiên Chúa tái lập Thiên Đàng Trần Gian trên địa cầu của chúng ta, có sự hiện 

diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria là Nữ Vương Trời Đất, Mẹ của Loài Người như Mạc Khải 

Sài Gòn – Việt Nam đã cho chúng ta biết. 

          Chu Kỳ II: 1000 năm Thiên Chúa lập Thiên Đàng trên Trái Đất, các người được sống 

trong thời kỳ này sẽ được tôi luyện thay đổi hoàn toàn để được lên Thiên Đàng cả Hồn và Xác,  

Đức Mẹ mặc khải cho biết như vậy. Sau chu kỳ 1000 mới là Ngày Tận Thế, Phán Xét Chung. 

3/ MẶC KHẢI: “Phần đất Việt Nam xưa “Tổ Tông” loài người (tức Adong – Evà) 

đã được Chúa Cha cho “Lập Cư” – Việt Nam là nơi mà Nguyên Tổ Adam và Eva đã bị 

đày đi”. 

Chúng tôi sẽ cho ra Mạc Khải Việt Nam cho biết về Adong – Evà đã lập cư và bị 

đày đi ở nơi nào sau khi ăn Trái Cấm ở Vườn Địa Đàng. 

 

GHI CHÚ: 1. Xin đọc “Quỷ Vương đã ra đời, Sấm Kinh Thánh về Quỷ Vương và thời 

Thế Mạt” (Trương Tiến Đạt, POBOX 829, FAIR OAKS, CA 95628), Xuất bản 2001 USA. 

2. “The Apocalypse Unfolds”. Vol 1, The Church in Apocalyptic Darkness by Diamond 

Star Constellation Research and Investigation, Necedah, WI Concept printing Co, Necedah, 

WI 2008.        3. Mạc Khải Sài Gòn – Việt Nam (1976-1986-2000) gồm tất cả khoảng 05 cuốn; 

đã xuất bản 1cuốn (Những Mầu Nhiệm Quan Trọng), cuốn mà Bạn đang đọc là cuốn 02, còn 

lại sẽ in sau. 

 

4. Trong các năm 1976-1986 và liên tiếp các năm sau… Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu, 

Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Phêrô, Thánh Martin de Porres, Thánh Gẫm… đã Mặc 

Khải cho một số người đã được tuyển chọn ở Việt Nam. Đa số cư ngụ tại Miền Nam, Sài Gòn 

và một số ở Miền Bắc Việt Nam (rất tiếc chúng tôi không thể nêu tên ở đây), số thụ khải này 

có 3 linh mục làm linh hướng. 

5. Ngoài ra Thiên Chúa đã cho phép các Thánh Tổ Tiên sống ở thời rất xa xưa của loài 

người và của nước Việt Nam đã mạc khải cho một số thụ khải khác từ 1980 đến nay. Những 

điều bí nhiệm về Thiên Chúa, về Loài Người và Vũ Trụ. Những tài liệu quan trọng này chúng 

tôi sẽ xuất bản sau này trong một dịp thuận tiện. 
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TIẾNG GỌI CỦA VUA CHÍ THÁNH 

CÔNG BỐ TRIỀU ĐẠI THÁNH Ý NGƯỜI 
 

Chúng tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người trên thế giới một Mặc Khải Thiên Chúa đã 

ban cho Hội Thánh qua Tôi tớ Chúa là Luisa Picarreta; mà Chúa Giêsu đã đặt cho bà biệt danh 

là Ái Nữ Thơ Bé Của Thánh Ý Chúa. Vâng! Cách đây 100 năm; Chúa đã ban Mặc Khải này 

để dậy cho con cái Hội Thánh về Triều Đại Nước Cha Trị Đến; mà Chúa sẽ khai mở trong 

ngày Quang Lâm của Ngài trong  

một ngày rất gần đây!  

Đó là Mặc Khải về Triều Đại Ngàn Năm Vương Quyền Của Chúa; cũng là Triều Đại 

Nước Cha Trị Đến. Và trong Mặc Khải này Chúa gọi là “Tiếng Gọi Của Vua Chí Thánh Công 

Bố Triều Đại Thánh Ý Người” Từ 100 năm trước đây Chúa đã dậy về triều đại này; chúng con 

sấp mình tạ ơn Chúa!  

Nhưng Thiên Chúa thật đau buồn! bởi vì Giáo Quyền lầm lạc không nhận ra Lời Chúa 

đã phán dạy trong Kinh Thánh; nên cho rằng Chúa chỉ Quang Lâm vào ngày phán xét chung. 

Mặc dù Chúa đã Mặc Khải dậy bảo nhiều lần; nhưng Giáo Quyền vẫn không vâng lời; lại còn 

gọi sự dạy dỗ của Thiên Chúa qua các thông điệp là Mặc Khải Tư; và cho phép mọi người 

không tin Mặc Khải Tư. Do vậy đoàn chiên của Chúa không được ai chăn dắt đúng đường 

chân lý.  

Nhưng Chúa đã phán dạy: “Chiên Ta Thì Nghe Biết Tiếng Ta; Ta Biết Chúng Và Chúng 

Theo Ta”. 

Vậy những người nào Diễm Phúc được nghe những thông điệp Thiên Chúa dậy bảo và 

mau mắn Tạ Ơn và thi hành thì đó là người có lòng kính yêu Thiên Chúa và sẽ được Thiên 

Chúa gìn giữ bảo vệ. Chúa đã Mặc Khải cho Hội Thánh qua Ngôn Sứ của Chúa viết lên những 

thông điệp này! nhưng Giáo Quyền cho phép mọi người không tin Mặc Khải Tư thì cũng là 

Giáo Quyền giết Ngôn Sứ của Thiên Chúa; không tiếp nhận lời dạy dỗ của Thiên Chúa! Xin 

mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo Quyền! 

Triều đại “Nước Cha Trị Đến” mà chính Chúa đã dạy cho Hội Thánh chúng ta cầu xin 

hằng ngày trong Kinh Lạy Cha; bây giờ đang đến! Xin mọi người hãy dọn Tâm Hồn để đón 

“Chúa Quang Lâm”! Bà Luisa Picarreta sinh ngày 23 tháng 4 năm 1865 ở Corato (Bari nước 

Ý) và mất ở đó ngày 4 tháng 3 năm 1947. Từ 16 tuổi, bà đã dâng mình làm Hy Lễ cho Chúa 

Giêsu; từ đó suốt 65 năm bà liệt giường thông chia cuộc Sống và Tử nạn của Chúa.  

Bà rất nghèo văn hóa loài người; nhưng vâng lời các cha giải tội, bà đã viết 36 tập vở 

lớn: Nhật Ký Tự Thuật và các bản văn khác.  

Cuộc Mặc Khải Lạ Lùng Và Công Bố Về “Triều Đại XIN VÂNG Giữa Các Thụ Tạo” 

(Cuốn Sách Từ Trời), “Lời Kêu Gọi Thụ Tạo Tôn Trọng Trật Tự, Địa Vị Mình Và Mục Đích 

Thiên Chúa Nhằm Khi Sáng Tạo” 

Đó đó là “Triều Đại Thánh Ý Chúa” hoạt động trong các thụ tạo, mà Luisa là người tiên 

phong. 

 "Hỡi các con rất yêu dấu! Cha đến giữa các con với trái tim ngập lụt trong lò lửa tình 

yêu. Cha đến như một người Cha đến giữa con cái mình, những đứa con Cha xiết bao thương 

mến; tình mến thương đó mặn nồng đến nỗi Cha phải đến ở chung với các con, và SỐNG VỚI 

MỘT Ý MUỐN DUY NHẤT, với một tình yêu độc nhất… Cha đến đem theo cả một chuỗi 

những khổ đau của Cha, Máu Thánh Cha, các Công Trình Của Cha với cả Cái Chết Của Cha.  

         Các con hãy nhìn ngắm Cha, mỗi Giọt Máu của Cha, mỗi nỗi khổ đau, mọi công việc 

của Cha, mọi bước chân Cha, tất cả đều có ý ban cho các con THÁNH Ý THẦN THIÊNG 

CỦA CHA.  
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Ngay cả việc Cha chịu chết cũng là để ban cho các con được tái sinh trong sự sống của Cha, 

tức thị Thánh Ý Cha. 

Trong Nhân Tính của Cha, Cha đã chuẩn bị tất cả cho các con, và Cha đã ban cho chúng 

con được Ân Sủng, sự trợ giúp, ánh sáng và sức mạnh để lãnh nhận TẶNG ÂN LỚN LAO 

ĐẾN THẾ. Cha đã làm mọi sự về phía Cha, giờ đây Cha đang đợi chờ phía các con. Ai mà có 

tâm địa phũ phàng để có thể từ chối đón nhận Cha và chối bỏ Tặng Ân Cha Ban? 

 Các con hãy biết rằng tình yêu của Cha rất lớn lao, đến nỗi Cha xí xóa hết tất cả cuộc 

đời quá khứ, những tội lỗi xấu xa của các con, và Cha sẽ nhận chìm chúng trong đại dương 

Tình Yêu Của Cha, để thiêu hủy chúng hoàn toàn, và cùng nhau chúng ta sẽ kiến tạo một cuộc 

đời mới, HOÀN TOÀN THEO THÁNH Ý CHA… ai sẽ có một quả tim chai đá để muốn chối 

từ hoặc không mở cửa cho Cha; không chấp nhận cuộc viếng thăm đầy tình phụ tử của Cha? 

 Nhưng nếu các con chấp nhận Cha, Cha sẽ ở lại với các con như người Cha ở giữa đoàn 

con mình; tuy nhiên chúng ta sẽ phải hoàn toàn hòa hợp và “SỐNG VỚI MỘT Ý CHÍ DUY 

NHẤT” 

 Ôi! Cha nồng nàn mong muốn, khát khao, rên rỉ và ngay cả khóc lóc vì điều ấy biết bao, 

bởi lẽ Cha muốn các con yêu dấu của Cha phải nên một với Cha và “SỐNG BẰNG CHÍNH 

Ý CHÍ CỦA CHA”! 

Sáu ngàn năm dài thở than, và khóc lóc đắng cay cho Nhân Tính thánh thiện của 

Cha đã trôi qua, vì Cha muốn và van nài các con Cha quây quần chung quanh Cha, để 

làm cho chúng nên Thánh và được sung sướng… Cha đã đi tới mức vừa khóc vừa gọi 

chúng: may ra chúng biết cảm thương đến Nước Mắt Và Tình Yêu Của Cha, thứ tình 

yêu đã khiến Cha phải đau khổ quặn thắt, Cha vừa nức nở vừa lập lại: Hỡi các con, các 

con ở đâu? Tại sao các con không đến với Cha của các con?  

Tại sao các con cứ lang thang xa Cha, cứ bơ vơ khổ sở, đầy mọi nỗi khốn nạn? Những  

sự xấu xa của các con gây thương tích cho Trái Tim Cha. Cha đã quá mòn mỏi đợi chờ các 

con, và vì các con không chịu đến, khiến cha không thể nén nổi hơn nữa Tình Yêu đang vò xé 

Cha, nên chính Cha phải đến tìm kiếm các con và CHA ĐEM CHO CÁC CON ÂN TẶNG 

VĨ ĐẠI CỦA THÁNH Ý CHA… A! Cha van xin, nài nẵng, năn nỉ các con: Hãy Nghe Cha, 

Hãy Thương Đến Suối Lệ, Đến Những Khát Khao Nồng Cháy Của Cha!  

Cha không chỉ đến như một người Cha, mà còn như một vị Tôn Sư đến giữa các môn 

đệ… Nhưng Cha muốn các con hãy lắng nghe Cha; Cha sẽ dạy cho các con những điều lạ 

lùng, Cha sẽ cho các con những bài học từ trời cao: Chúng sẽ tỏa ra thứ ánh sáng không bao 

giờ tắt, thứ tình yêu mãi mãi bừng cháy… Những bài học của Cha sẽ ban cho các con sức 

mạnh thần thiêng, sự can đảm dũng mãnh, sự thánh thiện luôn tăng tiến; từng bước, chúng sẽ 

chỉ cho các con đường lối, chúng sẽ dẫn các con đến quê hương Thiên Đường.  

Cha đến như Đức Vua đến giữa các dân tộc, nhưng không để đòi cống vật hay thuế má, 

không, không phải thế. Cha đến vì CHA MUỐN NHẬN LẤY Ý CHÍ CỦA CÁC CON, 

CÁC NỖI KHỐN NẠN, YẾU ĐUỐI. VÀ TẤT CẢ NHỮNG NỖI XẤU XA CỦA CÁC 

CON. Vương quyền của Cha chính xác hệ tại điều này: Cha muốn lãnh lấy hết những gì làm 

cho các con bất hạnh, lo âu và sợ hãi, để cất giấu chúng đi, và thiêu rụi chúng trong ngọn lửa 

tình yêu của Cha. Và vì Cha là vị Vua nhân hậu, độ lượng và bình an, nên CHA MUỐN BAN 

ĐỔI LẠI CHO CÁC CON Ý CHÍ CỦA CHA, tình yêu đầy Trìu Ái của Cha, sự giàu có và 

hạnh phúc của Cha, sự bình an và vui tươi tinh tuyền nhất. Nếu các con dâng cho Cha ý chí 

các con thì mọi sự sẽ được giải quyết… Các con sẽ làm cho Cha sung sướng và chính các con 

cũng được sung sướng; Cha chỉ muốn một điều: Ý CHA HIỂN TRỊ GIỮA CÁC CON.  

Trời và đất sẽ mỉm cười với các con. Mẹ Cha trên Thiên Đàng sẽ là Mẹ và Nữ Vương 

các con. Bởi vì Mẹ đã biết Vương Quốc Thánh Ý Cha sẽ đem lại cho các con lợi phúc lớn lao 

như thế nào, để làm thỏa mãn những ước muốn mãnh liệt của Cha và làm ngưng dòng lệ của 
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Cha. Vì Mẹ yêu các con như những đứa con đích thực của Mẹ nên Mẹ đã phải hiện diện giữa 

các dân tộc và các quốc gia ĐỂ CHUẨN BỊ CHO HỌ ĐÓN NHẬN VƯƠNG QUYỀN CỦA 

TRIỀU ĐẠI THÁNH Ý CHA. Chính Mẹ đã chuẩn bị các quốc gia cho Cha, để Cha lại từ trời 

đến thăm trái đất. Cha đã trao ban cho Mẹ tình yêu Hiền mẫu Mẹ, trọng trách chuẩn cho các 

linh hồn và các dân tộc đón nhận ÂN TẶNG LỚN LAO ĐẾN THẾ.  

Vậy nên hỡi các con, các con hãy lắng nghe Cha, Cha van xin các con hãy chăm chú đọc 

những trang sách mà Cha đang đặt dưới mắt các con, và các con sẽ cảm nghiệm được nhu cầu 

sống trong Thánh Ý Cha. Cha sẽ ở bên các con khi các con đọc những trang này, và Cha sẽ 

đánh động tâm trí các con để các con hiểu được và tự quyết định muốn lấy tiếng “FIAT” 

THẦN LINH CỦA CHA LÀM QUÀ TẶNG CÁC CON.” 

“Ôi! Sống trong Thánh Ý Cha!... Điều đó làm vui lòng Cha biết bao, đến nỗi trong các 

thế hệ mai sau, Cha sẽ làm tan biến tất cả những đường lối thánh thiện khác mà chỉ có khía 

cạnh nào đó là nhân đức, và Cha sẽ làm bừng nở lại sự thánh thiện của cuộc sống trong Thánh 

Ý Cha. Những sự thánh thiện này sẽ mang tính Thần Linh chứ không là nhân loại; chúng sẽ 

rất cao cả đến nỗi, giống như mặt trời, làm lu mờ những ngôi sao sáng nhất của các thánh trong 

các thế hệ trước đây. Bởi thế Cha muốn thanh tẩy mặt đất, vì nó rất bất xứng với sự thánh 

thiện kỳ diệu này (20 tháng 11 năm 1917). "... Đường lối thánh thiện nào cũng vẫn có những 

vị Thánh sáng lập ra những loại thánh thiện khác nhau: Vì thế đã có những vị mở đường thánh 

thiện bằng việc thống hối vị khác bằng đức vâng phục, vị nữa bằng đức khiêm nhường  v.v… 

Giờ đây Cha muốn chính con sẽ là người khai mào đường lối nên thánh bằng "đời sống trong 

Thánh Ý Cha” (…) 

“Sống trong Thánh Ý Cha. Đó chính là sự thánh thiện của Nhân Tính Cha trên trần 

gian, và do đó Cha đã làm mọi sự cho mọi người và không có chút bóng dáng tư lợi nào. 

Tư lợi cướp đi mất dấu vết của sự thánh thiện thần linh; một sự thánh thiện; hễ đã có 

chút dấu vết tư lợi, thì sự thánh thiện đó không bao giờ có thể là một mặt trời được, cho 

dù nó có thể là xinh đẹp chăng nữa, thì quá lắm nó cũng chỉ có thể là một ngôi sao mà 

thôi. Cho nên Cha muốn sự “thánh thiện sống trong Thánh Ý Cha”.  

Trong thời buổi rất thê thảm này, thế hệ ngày nay đang cần có mặt trời sưởi ấm, soi sáng 

và làm cho nó nên phong phú. Sự vô vị lợi của những thiên thần dưới thế đó (làm mọi sự vì 

lợi ích tha nhân, không có bóng dáng tư lợi) sẽ mở ra, trong trái tim mọi người, con đường để 

đón nhận ân sủng Cha (…)  

 Ôi! Cha muốn thổ lộ hết tâm tình Cha ra biết bao! Con gái Cha ơi, thế hệ ngày nay đáng 

bị hủy hoàn toàn, và nếu Cha cho phép cái gì đó tồn tại, thì chính là để hình thành nên những 

mặt trời của sự Thánh Thiện sống trong Thánh Ý Cha, để theo gương Cha, chúng sẽ đền bồi 

cho Cha món nợ của hết mọi thu tạo trước đây, hiện giờ và mai sau. Bấy giờ trái đất sẽ làm 

vinh danh Cha thật sự, và lời nguyện “FIAT VOLUNTAS TUS”; “Xin cho Ý Cha thể hiện 

dưới đất cũng như trên trời”, sẽ được chấp nhận và được hoàn thành” (27 tháng 11 năm 1917)  

“Hỡi các con, các chính phủ đang cảm thấy trái đất lủi mất dưới chân họ, Cha sẽ dùng 

mọi phương thế để bắt họ suy phục, buộc họ phải trở về trong nội tâm mình và cho họ hiểu 

rằng họ chỉ có thể chờ đợi Hòa Bình đích thực và trường cửu nơi Cha: khi thì Cha hạ người 

này, khi thì Cha hạ người kia; có khi Cha gây nên giữa họ tình thân hữu, khi thì gây nên một 

mối hiềm thù.   

        Cha vận dụng mọi cách để họ phải thần phục: Cha sẽ làm cho họ ra đuối sức, Cha sẽ làm 

những điều họ không bao giờ nghĩ tới cũng không mong đợi, khiến họ phải lúng túng và để 

cho họ thấy sự mỏng giòn của những sự thuộc nhân loại và nỗi yếu đuối riêng của họ; để giúp 

họ hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa là Hữu Thể vững bền mà họ có thể trông chờ mọi sự lành, và 

rằng nếu họ muốn sự công chính và hòa bình, họ phải chạy đến nguồn mạch công chính đích 

thực và hòa bình thực sự; nếu khác đi họ sẽ không đi đến kết quả nào hết, họ sẽ tiếp tục vùng 
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vẫy, và nếu xảy ra họ có lập được hòa bình, thì Hòa Bình ấy cũng không bền vững, và những 

cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ dữ dội hơn nữa. Hỡi con, những chuyện như thế chỉ riêng có ngón 

tay toàn năng Cha mới có thể dàn xếp được, và Cha sẽ sắp xếp chúng đúng thời điểm của 

chúng, nhưng cần phải có những thử thách lớn lao, và thế giới sẽ chịu những thử thách ấy. 

Cũng cần phải có sự nhẫn nại to lớn. 

 Kính thưa quý vị trên toàn thế giới! trước khi đọc phần 2 của thông điệp này chúng tôi 

xin có đôi lời tâm sự với tất cả mọi người! 

 SÁCH Amost 3,7 đã viết : “7 Quả thế Yavê không làm điều gì mà Người lại không tỏ 

bày bí mật của Người cho các tôi tớ Người là các tiên tri.” Vì thế cho nên cách đây 100 năm 

Đức Chúa Giêsu đã báo trước cho con cái Hội Thánh về triều đại thánh ý người. Triều đại 

nước Cha trị đến. Và thật là diễm phúc cho chúng ta đã được lắng nghe Lời Ngài.  

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị trên toàn thế giới; lời Thiên Chúa 

dạy về kỳ nghìn năm đã được Chúa dậy trong Sách Khải Huyền (20,4-6) nhưng bởi vì 

giáo quyền tin theo sự giải thích Kinh Thánh của Thánh Agustinô nên không tin Chúa 

Giêsu quang lâm Giữa Dòng Thời Gian và là thời điểm này đây.  

Chúa sắp Quang Lâm để đưa con cái vào Ngàn Năm Vương Quyền của Chúa; là triều 

đại của Thánh Ý Chúa đã ấn định và nay phải trở thành hiện thực như Thánh Ý Chúa mong 

muốn; và mọi người chúng ta đều có bổn phận trong sứ vụ rao truyền quảng bá lòng sùng kính 

Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. 

Và lòng sùng kính này sẽ phát triển mạnh mẽ trong Kỳ Nghìn Năm; trong Triều Đại 

Ngàn Năm Vương Quyền của Chúa; trong Triều Đại Nước Cha Trị Đến như trong Kinh Lạy 

Cha chúng ta vẫn hằng xin Thiên Chúa ban cho nó mau đến và nay thì Triều Đại Nước Cha 

Trị Đến đã đến bên cửa rồi! Chúng tôi tha thiết lập lại lời mời gọi của Chúa Giêsu là: hãy Sùng 

Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô để an ủi Chúa 1 giờ trong vườn Giệtsimani 

mọi thứ Năm hàng tuần đó là việc làm “Giờ Thánh” mà Chúa Giêsu vẫn hằng dạy các thị 

nhân; các người được mặc khải và Chúa mong đợi tất cả mọi người chúng ta đều làm “Giờ 

Thánh” để mà an ủi Chúa! Ước mong rằng mọi người sẽ tích cực sốt sắng đáp lời mời gọi của 

Chúa! 

 Hỡi con, Con hãy bình tĩnh; Cha lựa chọn người đẹp lòng Cha. Con phải biết rằng Cha 

bắt đầu mọi công việc của Cha giữa Cha và một thụ tạo duy nhất, và sau đó các việc ấy được 

lan tràn ra. Thực ra ai là chứng nhân đầu tiên của lời “FIAT” trong công trình sáng tạo của 

Cha? trước là A-đam rồi đến E-va. Vậy, không phải là một số đông quần chúng. Nhiều năm 

sau chứng nhân mới là các dân tộc đông đảo. Trong lời “FIAT” thứ hai, chỉ duy có Mẹ Cha là 

chứng nhân; ngay cả Thánh Giuse cũng không biết gì. Đúng hơn, Mẹ Cha cũng đã ở trong 

điều kiện mà con đang ở; sự cao trọng mà Mẹ cảm thấy trong Mẹ từ năng lực sáng tạo của 

công việc Cha làm thì quá lớn lao đến nỗi, trong cơn bối rối, Mẹ không đủ sức để nói dù chỉ 

một lời về việc đó cho ai; và nếu Thánh Giuse biết chuyện thì đó là do Cha, Cha đã tỏ ra. 

Chính như thế mà trong cung lòng khiết tịnh của Đức Mẹ, tiếng “FIAT” Đã nảy mầm như một 

hạt giống, chính như thế mà bông lúa đã được hình thành để nhân giống lên nhiều và rồi đã 

xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy ai là chứng nhân những điều đó? Một số người rất 

ít ỏi. Trong ngôi nhà Na-gia-rét, những chứng nhân duy nhất đã là Mẹ Chí Ái của Cha và 

Thánh GiuSe. Rồi khi Nhân Tính Cực Thánh của Cha đã lớn lên, Cha đã ra đi và tỏ mình ra, 

nhưng không phải cho  

hết mọi người. 

Rồi Nhân Tính ấy sẽ lan tỏa hơn nữa và còn lan tỏa mãi. Đó là điều sẽ xảy ra với tiếng 

“FIAT” lần thứ ba. Nó sẽ nảy mầm trong con, bông lúa sẽ được hình thành; chỉ duy mình vị 

Linh Mục sẽ biết điều đó. Rồi một vài linh hồn, hiếm hoi, và rồi nó sẽ tự lan tràn theo cùng 

một đường lối với công trình Sáng Tạo và công trình Cứu Chuộc. Bông lúa của lời “FIAT” 
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thứ ba càng lớn lên và càng phong phú hơn trong con, đến nỗi con cảm thấy mình càng là hư 

vô hơn; nên con hãy chăm chú và Tín Trung” (24 tháng 1-1921). 

“Ôi thế gian đồi bại! Ngươi đang làm mọi cách để xua đuổi Ta ra khỏi mặt đất, để khai 

trừ Ta ra khỏi xã hội, khỏi học đường, khỏi các cuộc đàm thoại và khỏi khắp mọi nơi; ngươi 

đang âm mưu lật đổ đền thờ và bàn thờ; phá hoại giáo hội và giết các ngôn sứ của Ta; còn Ta, 

Ta đang chuẩn bị một Kỷ Nguyên Của Tình Yêu, Kỷ Nguyên của riêng Tiếng “FIAT” thứ ba! 

Ngươi cứ tiếp tục đường lối ngươi để loại trừ Ta; Còn Ta, Ta sẽ hòa tan ngươi vào với tình 

yêu của Ta, Ta sẽ đuổi theo ngươi và tiến lên trước ngươi để làm ngươi hòa tan vào tình yêu 

Ta. Và chính ở chỗ ngươi khử trừ Ta. Ta sẽ thiết lập ngai toà của Ta và Ta sẽ càng cai trị hơn 

trước, mà cai trị một cách lạ lùng hơn, đến nỗi chính ngươi sẽ xét mình trước ngai Ta, như bị 

sức mạnh của tình yêu lôi kéo”. 

 

Guatêmala, Ngày 8 Tháng 2 Năm 1990 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
BAN CHO NHÂN LOẠI LÀ CON YÊU DẤU CỦA MẸ QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

         Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha  và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con: “Hôm nay 

Mẹ đến đây để nói với các con của Mẹ, để nói với toàn thế giới để các con có thể thấy được 

Ánh Sáng. 

Các con yêu dấu, Mẹ nói với nhân loại qua con yêu dấu của Mẹ là nữ tu Guadalupe. Nữ 

tu truyền bá thông điệp này,  người nói,  nhưng chính Mẹ mới là người nói qua nữ tu, và người 

con yêu dấu của Mẹ là cha James truyền bá những thông điệp đó. 

Các con hãy lắng nghe Mẹ, Mẹ muốn các con lắng nghe và hiểu biết rằng Mẹ luôn luôn  

liên lạc với thế giới qua những năm tháng này; Mẹ đã và đang liên lạc với con  cái của Mẹ bởi 

vì nguy biến lớn lao đang chờ đón các con, các con luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm vì 

cuộc chiến rất khốc liệt. Mẹ luôn luôn đến để nói với các con của Mẹ, và Mẹ đã và vẫn còn 

đang nói rằng thời kỳ cuối đã đến gần và tất cả những linh hồn ngoan đạo truyền bá những 

thông điệp của Mẹ và của Người Con chí Thánh của Mẹ, sẽ dành được một chỗ trên thiên đàng 

và những ai đem dấu đi hoặc diễu cợt sẽ phải xuống hỏa ngục, bởi vì họ không muốn nghe sự 

thật, họ không muốn nghe Chúa Thánh Thần báo trước về sự nguy hiểm lớn lao đang đe dọa 

và sự xuất hiện của tên ngụy Kitô (antichrist). Các con yêu dấu, Mẹ mời gọi các con, những 

người thường dân, những người con mà Mẹ yêu thương, nhưng không thuộc về đoàn thể nào, 

bởi vì các con biết rằng con cái của Mẹ là những Linh Mục và Nữ Tu không muốn lắng nghe 

lời Mẹ, họ không truyền bá những thông điệp mà Mẹ đã ban cho thế giới, những thông điệp 

mà Mẹ ban cho nhân loại và cho con cái của Mẹ để họ có thể tự cứu lấy mình và tìm được sự 

sống. 

Vâng các con, Mẹ luôn luôn mời gọi các con, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, trong 

những năm này và họ đã không lắng nghe Mẹ. Các con có thể thấy những cuộc hiện ra ở  La 

Salette, ở Fatima, Lourdes, Garabandal, San Damiano và nhiều nơi khác nữa, và sau này với 

nữ tu Guadalupe, họ vẫn  

không lắng nghe Mẹ. Vâng, các con yêu dấu, tận thế đã đến gần và vì thế mà Mẹ đòi hỏi các 

con là những người phải truyền bá những thông điệp  mà Mẹ ban cho qua con gái yêu dấu của 

Mẹ là nữ tu Guadalupe. 

Các con thân yêu, trước đây Mẹ đã ban cho các con một thông điệp, trong đó Mẹ nói 

rằng những ai quảng bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh của Mẹ 

sẽ nhận được triều thiên trên thiên đàng khi Chúa Cha kêu gọi họ, và chính Mẹ sẽ đến đón các 

con, Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ sẽ đến và mang họ đến quê trời nơi thiên quốc, như phần 
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thưởng vì đã lắng nghe, tin tưởng và truyền bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Con 

Chí Thánh của Mẹ. 

Vâng, các con yêu dấu, bây giờ Mẹ mời gọi các con, tất cả những linh hồn ngoan đạo 

làm việc này, và giúp đỡ Mẹ, bởi vì cuộc chiến chống lại quân ngụy Kitô đã bắt đầu. Các con 

có thể giúp Mẹ bằng cách truyền bá những thông điệp  trong phạm vi các con có thể. 

Hãy làm việc này, Mẹ đòi hỏi các con, bởi vì nhân loại cần những thông điệp được phổ 

biến; hãy làm việc này, hãy làm và các con sẽ được hưởng phúc thiên đàng. 

Kết thúc thông điệp.  

Cha thân mến, con mong rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và soi sáng cho cha để 

cha giúp con phổ biến những thông điệp này để mọi người chúng ta có thể bước đi trong Sự 

Thật, trong Ánh Sáng với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bởi vì cuộc 

chiến chống lại tên ngụy Kitô, cuộc chiến giữa thiện và ác đã bắt đầu. 

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria ban phúc lành cho cha và hướng dẫn cha trong việc 

phổ biến những thông điệp  này. 

Cha Santiago. 

 

 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 
 QUA NỮ TU GUADALUPE Ở GUATEMALA (Ngày 24 Tháng 8 Năm 1987) 

 

Các con yêu dấu của lòng Cha, Cha đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm 

họa đang gần kề. Chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên 

tri trở thành sự thật. Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để 

chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn mà từ chối những  

mặc khải và những lời khuyên của Cha. 

Thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi tất cả những thông điệp sẽ chấm dứt trên thế 

giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Cha sẽ tỏ cho thế giới rằng những lời từ miệng 

Ta phán ra sẽ trở thành sự thật. Mặc dầu vậy, Cha đến một lần nữa, để nhắc nhở cho các con 

rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Cha và tín thác vào Cha; hãy cầu nguyện kinh Mân 

Côi và xử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức Mẹ đã khuyên các con mang. 

Các con thân mến, Mẹ của Cha, Trinh Nữ Maria, và Cha đã chuẩn bị tất cả những vật 

này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới. Người ta đã diễu cợt những vật này và 

không tin. Nhưng khi những biến cố vượt quá khả năng của các con, các con sẽ than khóc và 

hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn. 

Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho các con để được những sự tốt lành là một 

danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống 

khổ sắp đến. 

Cha đã bao phủ danh sách này với phúc lành và ơn sủng, và những vật này sẽ giúp các 

con nhiều. Các con phải lấy danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các 

con có thể. Cha sẽ xem đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con. 

Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách đừng lo lắng, vì 

Cha sẽ không bỏ rơi các con. Cha sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống 

khổ và đau buồn. Nhưng các con phải có một Áo Đức Bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì 

nếu các con không có những vật này Mẹ không thể giúp các con được. Các con thân mến, 

Cha muốn các con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi dự lễ và xưng tội và 

rước lễ đúng đắn, và xử dụng Áo Đức Bà hay mề đay Ðức Mẹ khuyên, đọc kinh Mân Côi 

v.v… 
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Các con thân mến, thời gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Hội 

Thánh, và chiên của Cha thì nghe tiếng Cha và theo Cha. 

Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra họ sẽ 

hiểu về dê và chiên; và họ sẽ thấy chiên của Cha biết Cha và Cha biết chúng; và chúng sẽ nghe 

tiếng Cha và vâng lời Cha và đi bên cạnh Cha mà không sợ hãi. Vì thế Cha muốn các con thấy 

sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có Áo Đức Bà và mề đay của Ðức 

Mẹ sẽ là chiên của Cha. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Cha, những người tin vào Ðức 

Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Cha. 

Các con thân mến, những ngày sắp tới thật khó khăn và cay đắng cho những người ở 

Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con không chuẩn bị các con sẽ 

chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời. Thời gian sẽ tới, các con thân mến, khi sự khan 

hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn. 

 

Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ và chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế 

giới) và đi lại tự do trên đường phố. Cha sẽ bảo vệ chiên của Cha và thương xót họ, và 

hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và vững chắc về nhà của họ là Thiên Đàng. 

Chiên của Cha là những người ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ.  

 

         Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Cha sẽ chết một cái chết 

kinh khủng. Vì thế các con phải mang Áo Đức Bà hay Mề Đay, những vật sẽ bảo vệ các 

con chống lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần, và khi cơn thịnh 

nộ của Chúa đến để thanh tẩy thế giới, chiên của Cha sẽ không chết bởi vì Cha sẽ săn sóc 

và bảo vệ chúng. 

Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì Cha đã làm vì yêu thương các con và 

muốn cứu các con. Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

THÔNG ĐIỆP 01: CHÚA GIÊSU ĐẾN LẦN THỨ HAI 
   Guatemala ngày 12 tháng 8 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 1 NGÀY ÐỀN TẠ 

                                      THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 

BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

         Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. 

Vâng, các con, Cha đã chết để cứu chuộc các con. Các chết của Cha trên Thánh Giá là 

một mầu nhiệm đã được tỏ bày từng chút một và đã được nói đến như một việc làm để giải 

thoát các con khỏi quyền lực ma quỷ. Vâng, các con, Cha đã chết trên Thánh Giá để cứu thoát 

các con, bởi vì các con là tù nhân của ma quỷ. Ta đã đến lần thứ nhất chịu chết trên Thập Giá, 

để dành được ơn cứu rỗi. 

Nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã chết trên Thập Giá, và nói rằng:  

“Làm sao có thể như thế được, Ngài là Chúa, mà lại để cho mình bị giết đi bởi loài người?”  

Và họ đã không hiểu tại sao. Hỡi các con, hôm nay Cha sẽ giải thích cho các con tại sao 

Cha đã chết khi đến thế gian lần thứ nhất, để thế giới sẽ sớm thấy Cha lại Ðến Lần Thứ Hai, 

nhưng lần này Cha đến để gặt hái những hoa quả của cái chết trên thập tự mà Cha đã tuyển 

chọn qua nhiều thế kỷ. Lần này Cha đến không phải để chết vì tay loài người nữa. 

Lần Ðến Thứ Hai là để thu hoạch hoa quả của các con, để xem các con có xử dụng tốt 

Máu Cha đã đổ trên Thánh Giá, với những đau đớn không cùng, hỡi các con yêu dấu. Cha đã 

đau khổ rất nhiều cho các con. Cha đã đổ Máu, nhưng Cha đổ Máu vì tình yêu mến Chúa Cha, 



 55 

Ðấng muốn cứu các con của Ngài, và Lần Thứ Hai Cha trở lại là để gặt hái hoa quả của cái 

chết đớn đau trên Thập Giá và cũng để phán xét những ai không muốn đón nhận lòng thương 

xót Cha ban cho qua cái chết trên Thập Tự. Hỡi các con, nhiều người trong các con không 

hiểu tại sao Cha đã đau khổ nhiều, nhiều người nói rằng, là Chúa, Cha không cần phải đau 

khổ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì để có thể chịu đau khổ, Cha đã mặc xác phàm; Cha 

đã được hình thành cung lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ Thánh của Cha, để trở nên 

giống như các con, một con người, để giống như con người; Cha có sự đau khổ. Như thế Cha 

đã chịu tất cả những đau khổ, để các con có được một bài học, một gương mẫu mà Chúa đã 

làm cho các con, cho nhân loại, cho những người con cái Cha. 

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn các con hiểu rằng, nếu Cha đã chết thì đó là vì yêu 

thương, vì yêu thương bởi vì đó là điều duy nhất có thể chiến thắng được sự kiêu ngạo của ma 

quỷ. Các con biết rằng Satan từng là Thiên Thần đẹp nhất trên Thiên Ðàng, thông minh nhất, 

lịch lãm nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả mọi loài Thiên Thần mà Thiên Chúa đã dựng 

nên, nhưng trong thời gian thử thách và với tất cả những ơn sủng và món quà mà Chúa ban, 

hắn trở nên kiêu ngạo và nói rằng: “Ta sẽ không phụng sự Ngài, bởi vì, Ta đây cũng có thể 

làm Chúa.” Ðó là lý do mà Chúa Cha đã xua đuổi hắn xuống đáy sâu nhất của Hoả Ngục và 

vẻ đẹp của hắn trở nên xấu xa, sự khôn ngoan của hắn trở nên ngu dại, bởi vì hắn muốn trở 

nên cao trọng hơn Chúa. Và đó là khởi đầu của sự dữ; sự dữ mà đã Cha nói rằng, chúng sẽ bị 

tiêu diệt. 

 Ma quỷ, ganh tỵ với con người, tốt đẹp hơn chúng, nên đã phản loạn; hắn phản loạn; và 

vì thế mà các con thấy và hiểu biết rằng chúng cám dỗ con cái của Cha, dẫn đưa chúng vào 

con đường lầm lạc, đặt những chướng ngại trên đường cứu độ và làm cho họ lẫn lộn để không 

hiểu biết, không lãnh hội được sự hy sinh của Cha trên Thánh Giá, hy sinh mà Cha đã đau khổ 

chính là để cứu chuộc họ, bởi vì sự kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của hắn, chỉ được chế 

ngự bởi tính khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do của cái chết của Cha, bởi vì qua cái chết 

trên Thập Giá vì yêu thương các con, Cha sẽ đánh bại được ma quỷ. Các con hiểu không? Vì 

thế mà nhiều người không hiểu tại sao Chúa đã không đánh bại hắn, khi dùng cùng một dụng 

cụ hắn đã dùng, là tính kiêu căng và ngạo mạn; và tính kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể bị 

đánh bại bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý 

do mà Cha đã hy sinh trên Thánh Giá. Cha đã chết để đánh bại hắn. Ðó là Lần Thứ nhất Cha 

đã đến thế gian, đó là cách thức Cha liên lạc với nhân loại, với các con mà Cha yêu thương 

thật nhiều. Vì lý do đó, Cha đã chứng tỏ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ đến với nhân loại 

một lần nữa. Cha sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Cha là Ðấng đang nói với các con đây, Ðấng 

đã giúp đỡ các con, Ðấng đã nói với các con tất cả Sự Thật. 

Hỡi các con, Cha đã nói với các con Satan bắt đầu như thế nào, để các con hiểu được lý 

do của nhiều cuộc Hiện Ra, nhiều lời mời gọi các con, vì Satan luôn luôn dẫn đưa họ vào con 

đường lầm lạc, để họ không nhận được ơn sủng sau khi chết đi. Bởi vì chúng ganh tỵ với các 

con, chúng ganh tỵ với địa vị của các con, vì các con có Thiên Ðàng đang chờ đợi, các con có 

niềm vui, có bình an, đang chờ đợi, mà hắn không có. Hắn sẽ muôn đời chịu thống khổ, đau 

đớn, ưu phiền bởi vì đó là án hắn phải lãnh vì đã nổi loạn, không muốn vâng phục và phụng 

sự Chúa. Hỡi các con, Cha nói với các con điều này bởi vì ma quỷ đã gieo rắc tinh thần sai 

lầm trên toàn thế giới và nhiều người đã hư mất vì tinh thần lầm lạc đó, để rồi Máu Cha đã đổ 

ra dưới chân Thập Tự, Máu Cha đã đổ bằng cái chết trên Thập Giá, bị chà đạp, bị con cái của 

Cha dẫm lên, các con mà Cha yêu dấu quá nhiều. Chính vì lẽ đó, vì tinh thần lầm lạc đã lan 

tràn thật nhiều trên khắp thế giới, ma quỷ hoạt động tích cực, hắn đang hoạt động, và đôi khi 

các con quá ngây thơ, không chịu học hỏi và dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Các con 

biết rằng ngày tận thế sẽ sớm đến, những ngày mà ma quỷ được phép quấy phá các con sẽ 

chấm dứt. Chúng đã được ban cho quyền lực này bởi vì đây là thời kỳ cuối của hắn, bởi vì 
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trong những ngày cuối cùng hắn sẽ bị đánh bại và rồi hắn sẽ không quấy nhiễu các con nữa. 

Ðây là thời của chúng, đây là thời của chúng, và vì thế mà Người Mẹ Thánh của Cha báo trước 

cho các con trong tất cả các cuộc Hiện Ra với các tiên tri, với những người được chọn để mang 

thông điệp yêu thương này, thông điệp báo trước cho các con, để những ai đang phạm tội trọng 

có thể chống cự với những gì đang đến, vì thời gian ấy sẽ đến khi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh 

của Chúa Cha sẽ đổ xuống trên trái đất và trên những ai không ẩn náu trong áo choàng của 

Ðức Trinh Nữ, Mẹ của Cha, sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. 

Các con thân mến, Cha đã và đang đến để báo trước cho các con và không phải chỉ trong 

lúc này. Mẹ Cha đã Hiện Ra ở nhiều nơi, trong nhiều năm tháng, và Mẹ luôn luôn mang thông 

điệp: “Thống hối, cầu nguyện, vì thời giờ đã đến, các con sẽ không chống cự nổi sự tấn công 

của ma quỷ.” 

Vâng, các con thân mến, đó chính là lý do Cha đến ngày hôm nay, chính là để nói với 

các con về Cái Chết của Cha trên Thập Tự; bởi vì đó là điều rất quan trọng đối với Cha, cũng 

như đối với Cha trên Trời, để dạy dỗ cho các con trong lúc này. Cái Chết của Cha trên Thập 

Tự ở Giêrusalem được canh tân trong mỗi Thánh Lễ các con tham dự, trong mỗi Thánh Lễ 

được các linh mục cử hành, bởi vì Cha đã phán: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta,” để tưởng 

nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha, để canh tân Cái Chết trên Thập Giá. Nhiều người cho rằng 

Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ là Hy Tế trên Thập Giá mà Cha đã đau 

khổ trên đồi Calvê. 

Cha đã đau khổ một lần nữa, bởi vì Cha đã dâng hiến chính Mình cho Thiên Chúa Cha 

để ngăn cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Ngài. Tất cả các Thánh Lễ được cử hành với ý chỉ đó, 

tất cả những Thánh Lễ được cử hành tốt, Tất cả những Thánh Lễ theo nghi thức nghiêm trang, 

làm nguôi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh, chúng làm dịu đi, các con thân mến. Như thế đó mà thế 

gian không còn cử hành Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm nữa, Thánh Lễ vốn tuôn đổ 

xuống muôn ơn sủng cho nhân loại, cho con người, ngày đó sẽ là ngày tận cùng.  

Bởi vì Thánh Lễ không còn nhiều ơn sủng, các con thân mến, và chúng có được ơn sủng 

là vì Cha Tự Hiến Dâng mình cho Chúa Cha và Cha đã dừng Cơn Thịnh Nộ của Ngài. Và khi 

thời gian đến khi Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm không còn được cử hành, khi không 

còn những Thánh Lễ được cử hành mà trong đó Cha Hiến Dâng Mình cho Thiên Chúa Cha 

Hằng Hữu như một Nạn Nhân để đền tạ tội lỗi cho nhân loại, thì đó sẽ là thời tận cùng. 

Các con thân yêu nhất của Cha, vì thế Cha muốn báo trước điều này, để khi các con đi 

tham dự Thánh Lễ, ví dụ như, những Thánh Lễ Thánh Linh (Charismatic), không làm nguôi 

đi Cơn Thịnh Nộ , hay dành được ơn sủng cho những người tham dự. Các con có biết vì lý do 

gì không. Bởi vì Cái Chết của Cha trên Thập Tự bị nhạo báng ở đó. Họ cười nơi Máu Ðổ, họ 

dẫm chân lên đó liên tục, luôn luôn mỗi khi những Thánh Lễ đó được cử hành, bởi vì họ nhảy 

múa, họ ca hát, có thật nhiều thứ, và một số người, một số người trong họ, Cha muốn báo cho 

các con biết, đi cùng với ma quỷ. Và ma quỷ có mặt trong Thánh Lễ đó. Vì thế, các con thân 

mến, khi các con thấy nhà thờ không còn cử hành Thánh Lễ đúng đắn, đó là dấu chỉ cho các 

con, một dấu chỉ đích thật rằng thời gian đã đến gần. Các con đã  thấy những Thánh Lễ đó 

được cử hành trong tất cả các nhà thờ, và như thế Ðức Chúa Cha bị xúc phạm nặng nề, nhiều 

hơn là khi người ta xúc phạm đến Ngài bởi những lý do khác; nhưng điều xúc phạm đến Ngài 

nặng nề nhất là khi những Thánh Lễ đó được cử hành, những Thánh Lễ Ma quỷ (Satanic 

Masses), vì khi ma quỷ hiện diện, Cha không có ở đó. Vì thế Cha phải báo cho các con biết 

điều đó, hỡi các con, vì nhiều người trong các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong 

sự nguy hiểm trầm trọng, vì sai lầm này, loại ma quỷ này, đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, 

các con thân mến, khắp nơi trên thế giới. Ðó là dấu hiệu cho các con biết thời gian gần kề, thời 

gian rất gần, và giờ Phán Xét Cuối Cùng sẽ đến sớm, rất sớm. Cha có nhiều điều để giải thích 

cho các con, nhiều điều để dạy dỗ các con, bởi vì tinh thần sai lầm, tinh thần lầm lạc đã tràn 
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lan khắp nơi trên thế giới, các con yêu dấu, nó đã lan đi, và vì thế mà tại sao các con đang ở 

trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng, những ai không biết, những ai đã không được học Giáo 

Lý, Giáo Lý đích thực của Cha, bởi vì các con, những linh mục của Cha, đã quay lưng lại với 

Cha, đã phản bội Cha, và họ tự ý khởi xướng những giáo huấn này vào trong Hội Thánh để 

làm cho các con bị lầm lạc, và các con đã vâng lời các Ngài, vì các Ngài đại diện cho Cha; 

nhưng không, các con thân mến, các con phải cảnh giác ngay từ bây giờ, các con phải nhạy 

bén, và Cha sẽ cho các con vài lời khuyên tốt lành, như Cha đã khuyên các Tông Ðồ, những 

Tông Ðồ đầu tiên, khi Cha nói với họ: “Hãy nên khôn ngoan, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng 

khôn khéo như con rắn, vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con biết phân định, ma quỷ sẽ 

không làm cho các con bị lầm lạc.” 

Vì thế mà Cha muốn đến đây, các con thân mến, nơi ngôi nhà nguyện mà các con đã 

chuẩn bị cho Cha, và vì thế Cha cám ơn các con nhiều, Cha rất hài lòng, bởi vì Cha sẽ hiện 

diện nơi đây, Cha sẽ ban ơn, Cha sẽ hướng dẫn, dạy dỗ các con, để các con thấy được sai lầm 

nằm ở chỗ nào, tội lỗi nằm ở chỗ nào, và có được ơn khôn ngoan, để không rơi vào cạm bẫy 

của ma quỷ. 

Hỡi các con, vì thế mà Cha muốn ở nơi ngôi nhà thờ nhỏ này, để hướng dẫn các con, bởi 

vì thật là khẩn cấp, khẩn cấp, để cho mọi người biết, cho các con của Cha biết tinh thần sai 

lầm đã lan tràn, tinh thần lầm lạc đang tiêu diệt họ. Và nếu như họ không nhận ra ngay đúng 

lúc Ðấng đang nói với họ, họ sẽ bị hư mất. Vâng, các con của Cha, nhiều người sẽ bị hư mất, 

nhiều người sẽ sai lầm, vì các con của Cha, những linh mục, đã góp phần vào việc này; các 

Ngài chịu trách nhiệm phải hướng dẫn họ trong sự thật, hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô thật, 

và các Ngài đã không làm như vậy. Ngược lại, họ chống lại Cha, họ chống lại tất cả những gì 

Cha đã nói với các Ngài, những gì Cha đã báo cho các Ngài biết, bởi vì các Ngài thật sai lầm, 

các Ngài không khôn khéo, và ma quỷ đã đánh lừa các Ngài. 

Vâng, các con thân mến, hắn đã làm cho các Ngài lầm lạc, và vì bị lầm lạc, các Ngài làm 

cho người khác sai lầm theo, bởi vì các Ngài chính là những người đặt chướng ngại cho Lời 

Cha, các Ngài là những người từ chối tiếng nói của Cha, và từ chối những cuộc Hiện Ra của 

Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta. Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn báo cho các con biết, như 

một người Cha đầy yêu thương rằng, các con phải cảnh giác, thật cảnh giác, mở lớn mắt, và 

nhìn xem những gì người ta nói với các con có phải là sự thật hay không, nếu họ nói về một 

Thiên Chúa  thật; về ngày giờ đã gần đến, hỡi các con, khi ngày ấy gần đến các con sẽ càng 

dễ bị sai lầm hơn trước đó, và vì thế mà Ðức Mẹ đã Hiện Ra để báo trước cho các con về 

những gì sẽ đổ xuống trên họ. Cha cũng Hiện Ra, Cha cũng nói, Cha cũng cất tiếng lên để các 

con nghe tiếng Cha và thấy rằng Cha là Thiên Chúa thật, và không có ai sẽ đến và làm cho 

chúng con lẫn lộn khi nói: “Ta là Ðấng Thiên Sai.” Các con phải cảnh giác, hỡi các  

con, thật là cảnh giác. 

Vì thế mà Cha đã chuẩn bị cho dân Ta, Cha chuẩn bị cho các con bé nhỏ của Cha, Cha 

chuẩn bị những chiến sĩ của Cha, bởi vì cuộc chiến vĩ đại đã đến gần, cuộc chiến giữa các 

vương quyền, đang gần đến, cuộc chiến giữa thiện và ác, và vì thế, các con thân mến, những 

ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết về tay quân ngụy Kitô. Bởi thế, các con thân mến, chúng 

ta sẽ nói chuyện trong buổi họp kế tiếp, để các con không quá mệt mỏi, Cha chúc lành cho các 

con, các con thân mến, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  

 

 

THÔNG ĐIỆP 02: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÊN NGỤY KITÔ 
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         Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ 

đến để ban cho các con một thông điệp khẩn cấp, một thông điệp yêu thương.  

Hỡi các con, thật khẩn cấp, thật khẩn cấp khi phải cho các con biết rằng các con đang ở 

trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Hố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết các cánh cửa để vị 

Vua Bóng Tối đi qua và hắn sẽ đến, hắn sẽ đến trong thế giới để chiếm hữu tất cả những ai 

không ở trong tình trạng ơn sủng Chúa. Các con thân mến, như người Mẹ, một người Mẹ quan 

tâm đến sức khỏe của con cái, sức khỏe linh hồn của các con, các con thân mến, Mẹ mời gọi 

các con một lần nữa, Mẹ tiếp tục mời gọi qua nhiều thế kỷ, cùng một lời mời gọi. Trong tất cả 

những cuộc hiện ra, Mẹ luôn luôn nói: “Hãy thống hối, đừng xúc phạm đến Chúa nữa, đừng 

xúc phạm đến Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ngài đã bị xúc phạm quá đủ rồi.” 

Các con thân mến, các con phải ăn năn, các con phải thống hối tội lỗi để đạt được nhân 

đức cho những ngày khắc nghiệt sắp tới. Hố thẳm tăm tối đã mở rộng các cánh cửa, bởi vì tên 

ngụy Kitô đang chuẩn bị, Vị Vua Bóng Tối đang phối hợp thời gian để chiếm hữu những ai 

đang không ở trong tình trạng ân sủng. Các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương 

Mẹ mời gọi các con của Mẹ - những linh mục, các con gái của Mẹ - những nữ tu, tất cả các 

con cái Mẹ những ai sẵn sàng làm mồi cho ma quỷ, nếu họ không giống như những gì Mẹ 

luôn luôn nói trong tất cả những cuộc Hiện Ra. Các con của Mẹ, cuộc khủng hoảng chết chóc 

đang chờ đợi Hội Thánh , nếu các con không nghe Lời Mẹ, nếu các con không chú ý đến lời 

mời gọi của Mẹ, lời mời gọi Mẹ đã làm qua mọi thời đại, để tuyên bố cho các con sự xuất hiện 

của tên ngụy Kitô đã đến gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy hắn và, khi thời điểm đó đến, người 

ta sẽ run sợ. Chỉ có những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, dưới sự bảo vệ của 

Áo Choàng Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu. 

Các con thân mến, Mẹ mời gọi lần nữa và lần nữa. Ðừng từ chối Lời Mẹ, đừng nhạo 

báng những thông điệp Mẹ, chúng là sự thật; chúng đến từ Mẹ Ðấng van xin con cái Mẹ hãy 

đi theo đường lối của Chúa, đường lối do chính Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ, Ðấng 

đã chết cho các con, Ðấng đã chết để cứu các con; nhưng nếu các con coi thường Máu Ngài 

đã đổ trên Thập Tự, các con sẽ hư mất, các con sẽ bị kết án, bởi vì các con đã khinh thường 

Máu của Chúa Giêsu Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ðấng đã chết cho các con. Ngài đã chết, 

hỡi các con, Ngài đã chết để cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục, để cứu các con khỏi ma quỷ luôn 

giăng bẫy trên thế gian, và thế giới luôn ở trong bảy mối tội đầu vốn tiêu diệt nhân loại. Các 

con đã thấy, người ta không còn yêu mến Chúa nữa, Chúa đã bị lãng quên trong thời buổi này. 

Tất cả những gì Mẹ nói khi Hiện Ra ở La Salette đang trở thành hiện thực. Những gì Mẹ 

nói là lời tiên tri. Hôm nay, lời tiên tri đó trở thành hiện thực. 

Hội Thánh đang đi đến sự hủy diệt bởi vì các con của Mẹ -- các linh mục, giám mục, các 

con gái Mẹ -- nữ tu --  đã quay lưng lại với Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ và từ chối 

những cuộc Hiện Ra của Mẹ; họ từ chối chúng, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, như 

Mẹ đã nói ở La Salette. BÂY GIỜ đã trở thành hiện thực: nhiều nhà thờ không còn là nơi 

thánh thiện nữa, và ma quỷ thống trị ở đó. Các con phải cẩn thận, các con thân mến, các con 

phải cẩn thận.  

Ôi! Khốn cho những ai sống trên trái đất. Khốn cho những ai không nghe lời cảnh báo 

đến từ Thiên Ðàng, vì cái thứ ba hỡi ôi! đã được nói đến trong sách Khải Huyền sắp xảy đến 

cho nhân loại, các con thân mến. Vâng, các con thân mến, thế giới không muốn chú ý, thế giới 

sống dưới sự bình an giả tạo. Càng ngày càng có nhiều người trở nên đồi trụy, họ chỉ muốn 

lạc thú con người, họ không còn nhớ đến cái thứ ba hỡi ơi! đang đến trên thế giới, cho nhân 

loại, và những ai không ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ sẽ chết về tay tên ngụy 

Kitô. Vì thế mà Mẹ Hiện Ra, vì thế mà Mẹ kêu gọi các con bằng tiếng khóc thống khổ, tiếng 
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khóc cấp bách, để các con đừng từ chối Lời Mẹ, các con thân mến. Có sự Thật và Sự Sống 

trong Lời Mẹ, Vì Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ đã mời gọi các con qua Mẹ. Mẹ là Ðấng 

phải quy tụ các con lại, Mẹ là Ðấng bảo vệ các con dưới của Áo Choàng Mẹ, khi thời gian 

nguy khốn đến. 

Nhiều linh mục đang lầm lạc và họ nói với các con: “Ðừng nghe những lời đó, bởi vì các 

con sẽ khiếp sợ,” và người ta không muốn sợ, người ta muốn sống hạnh phúc, người ta muốn 

sống bình an; nhưng hạnh phúc đó có ích gì, hỡi các con, và không sợ hãi, để rồi đi xuống Hỏa 

Ngục sau khi chết? Việc không sợ hãi có ích gì bây giờ?  Tốt hơn các con nên sợ bây giờ, để 

các con sẽ quỳ gối và xin ơn tha thứ, để rồi khi thời gian nguy khốn đến, khi thời gian khốn 

khổ đến gần, các con sẽ ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Ðây là lúc các con phải đứng lên mà nói: 

“Vâng, thưa Mẹ, Mẹ là Mẹ các con, và bởi vì Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ muốn những gì tốt 

cho các con. Các con sẽ lắng nghe Mẹ, các con sẽ lắng nghe Lời Mẹ và đi theo Thiên Chúa 

thật, Thiên Chúa thật, vì Mẹ là Mẹ Ngài và Mẹ của chúng con và vì thế Mẹ muốn cho chúng 

con những gì tốt.” Hỡi các con, thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, 

máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới, bởi vì Thiên Chúa đã bị lãng quên.  

Các con thân mến, các linh mục không muốn lắng nghe và họ đang ở trong tình 

trạng nguy hiểm, vì chưng bởi tội lỗi của họ thời gian ấy sẽ đến, Hội Thánh sẽ bị bách 

hại và nhiều linh mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc dưới tay tên ngụy Kitô. Nhiều 

người sẽ đau khổ vì họ không để ý đến lời Mẹ. Vì thế, các con thân mến, các con ở đây, 

lắng nghe, nói cho mọi người, hãy nói, hãy nói cho người ta, nói với họ rằng đây là thời 

gian để họ thống hối và tìm kiếm một Thiên Chúa thật, là Con Chí Thánh của Mẹ, vì vị 

Vua Bóng Tối sẽ đến như Con Chí Thánh của Mẹ và nhiều người sẽ hoang mang, và 

nhiều người sẽ vấp ngã, bởi vì họ đã không chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì họ đã không náu 

thân dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ.  

Các con thân mến, các con phải lắng nghe Lời của Mẹ và các con phải chú ý đến lời 

khuyên của Mẹ và đeo Áo Ðức Bà và đọc Kinh Mân Côi, như vũ khí của thời kỳ cuối. 

Nhưng Mẹ cũng muốn báo trước cho các con, các con của Mẹ, đời sống của các con phải 

thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, các con phải đạt được những nhân đức, các con phải 

có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được Bảy Mối 

Tội Ðầu đang thống trị thế giới hôm nay, với tất cả sự báng bổ, phạm thượng.  

Các con phải đạt được những nhân đức để được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần, vì 

chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được bảy mối tội đầu. Các con phải đọc Kinh 

Mân Côi thường xuyên, và mang những Chuỗi Ảnh, vì thời gian đã gần kề, các con thân 

mến, trong khi những người khác không được bảo vệ bởi những vật này, thì con cái Mẹ 

sẽ được ban cho như một món quà để khi ơn cứu rỗi đến thì các con sẽ không bị cản trở.  

Lời Mẹ mời gọi các con đầy yêu thương. Mẹ mời gọi các con như một người Mẹ yêu 

thương con cái mình và không muốn cho chúng phải hư mất, không muốn cho chúng bị xét 

xử. Các con của Mẹ, hãy lắng nghe Lời Mẹ, đừng từ chối những thông điệp của Mẹ, những 

thông điệp Mẹ ban cho các con với tình yêu, để các con hiểu biết rằng thời kỳ cuối đã gần kề. 

Các con của Mẹ, Mẹ đã nói với các con khi Hiện Ra ở La Salette. Những gì Mẹ nói đến ở đó 

đang xảy ra ngày hôm nay. Những lời tiên tri đang trở thành sự thật, Hội Thánh đang hướng 

về sự hủy diệt, và các con sẽ nhìn thấy kinh hoàng như việc Rôma sẽ trở nên tổng hành dinh 

của quân ngụy Kitô; nhưng nhiều người không tin cho đến khi họ nhìn thấy, và rồi, sẽ quá trễ, 

quá trễ, các con của Mẹ. Vì thế Mẹ mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ, trong thời kỳ ân 

sủng, để các con quỳ gối mà xin Chúa thứ tha. Hãy xin và các con sẽ được; hãy gõ thì sẽ mở 

cho; hãy xin Ơn Chúa Thánh Thần, vì thời giờ đang đến những ai không có những ơn này sẽ 

dễ dàng sa ngã. 
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Vâng, các con thân mến, Mẹ đến để báo trước cho các con, không phải để làm cho các 

con đau khổ như các con của Mẹ, những linh mục nói rằng Ðức Mẹ không nói như vậy, Ðức 

Mẹ chỉ nói về tình yêu chứ không nói đến sự trừng phạt. 

Vâng, các con thân mến, vì thế Mẹ đến để nói với các con để các con hiểu rằng, vì Mẹ 

là người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ không muốn các con bị án phạt. Vì thế các con phải lắng 

nghe Lời Mẹ, lắng nghe để được ơn cứu rỗi, bởi vì nếu các con không suy niệm những thông 

điệp này, nếu các con không suy niệm những cuộc hiện ra của Mẹ, khi thời kỳ Ơn Sủng qua 

đi và Mẹ sẽ im lặng, Mẹ sẽ không nói gì nữa, vì các con sẽ nhạo báng Lời Chúa, và rồi, thời 

kỳ ơn sủng qua đi và thời kỳ trừng phạt sẽ đến. Con Chí Thánh của Mẹ đã phán: “Những ai 

không muốn lòng thương xót của Cha sẽ thấy Công Lý, đối với họ Cha sẽ không còn là Ðấng 

Cứu Ðộ Ngọt Ngào nhưng là Người Thẩm Phán Công Minh.” 

 Vậy thì, các con thân mến, làm cha và làm mẹ, các con phải hướng dẫn con cái theo 

đường lối Chúa, chỉ lối cho chúng, chỉ cho con cái Mẹ đường đi, để chúng thấy và hiểu 

được rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối mà nếu các con không vâng lời Mẹ, các 

con sẽ chết. 

Vâng, các con thân mến, các con phải làm gương tốt, các con phải đáp lại tình yêu của 

Chúa Cha, tình yêu của Con Chí Thánh của Mẹ và tình yêu của Người Mẹ Thiên Quốc, Ðấng 

đang nói với các con đây. Mẹ đến lần nữa và lần nữa trên thế giới để tuyên bố những việc này 

cho các con, những điều làm nhiều người sợ hãi mà nhiều người không muốn lắng nghe. 

Nhưng việc nhắm mắt, bịt tai này nào có lợi gì? Vì khi thời gian đến, nếu các con không chuẩn 

bị sẵn sàng, các con sẽ chết. 

Tốt hơn là các con nên sợ ngay từ bây giờ, các con thân mến, sợ và xin ơn tha thứ, tin 

tưởng và đạt được những nhân đức để khi thời kỳ ấy đến, những gì Mẹ đã tuyên bố với các 

con trong thời gian qua, các con sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Ðể rồi các con sẽ không sợ hãi, 

các con sẽ được Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ bảo vệ. Và những ai không muốn sợ hãi đúng 

lúc sẽ phải chết trong khiếp sợ, các con thân mến, chết trong sự kinh hoàng. Các con của Mẹ, 

tốt hơn là nên sợ ngay từ bây giờ để được sống, đừng cười bây giờ để rồi sẽ chết trong kinh 

sợ, sự việc là như thế, hỡi các con của Mẹ. Nhiều người sẽ bị kết tội vì đã không muốn lắng 

nghe, không muốn nhìn nhận những cuộc Hiện Ra là sự thật, và như thế, nếu Mẹ có Hiện Ra 

thì là để báo trước cho các con của Mẹ, vì những cánh cửa của Vực Thẳm đã được mở ra, 

chúng đã được mở ra và để cho vị Hoàng Tử Bóng Tối đi qua, và tất cả những ai không chuẩn 

bị sẵn sàng sẽ phải chết, sẽ phải chết. 

Vì thế, các con của Mẹ, các con phải cố gắng sống trong tình trạng ân sủng, từ bỏ y phục 

cũ, từ bỏ tội lỗi, thói quen cũ, và mặc lấy y phục trắng và mới tỏ ra rằng các con đang ở trong 

tình trạng ân sủng. Hãy đón nhận Lời Mẹ dạy, đón nhận những thông điệp của Mẹ, đón nhận 

tình yêu của Mẹ, và tình yêu đó sẽ cứu các con. Vâng, các con của Mẹ, Mẹ sẽ cứu các con. 

Mẹ sẽ lo lắng cho những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ mang chúng đi, 

Mẹ sẽ hướng dẫn chúng về quê trời khi thời gian đến, và chúng sẽ không phải chết về tay quân 

ngụy Kitô, không. Các con của Mẹ, các con phải lắng nghe, và những gì các con nghe được ở 

đây các con phải nói cho những người khác, nói với họ đây là lời mời gọi cấp bách, để người 

ta lắng nghe, nói rằng họ còn rất ít thời gian còn lại, vì cái thứ ba (the third) hỡi ôi! Gần đến 

trên thế giới và thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ chết, nếu họ không lắng nghe 

lời Mẹ. 

Mẹ đã và đang nói qua nhiều cuộc Hiện Ra rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Mẹ sẽ chiến thắng khải hoàn và sẽ xảy ra như vậy, hỡi các con của Mẹ, điều đó sẽ xảy ra 

như vậy. 

Vì thế mà Mẹ đã báo trước cho các con lần nữa và lần nữa, Mẹ không mỏi mệt và sẽ 

không mỏi mệt để nói cho các con như vậy: “Hãy thống hối, thống hối, xin Chúa thứ tha, xin 
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Chúa thương xót ngay bây giờ khi còn thời gian, vì sau này các con không làm được, các con 

sẽ không thể làm được.” Một cuộc khủng hoảng kinh hoàng đang chờ đợi Hội Thánh. Hội 

Thánh sẽ bị đóng cửa, sẽ bị xúc phạm, nhiều nơi đã bị xúc phạm ngay từ bây giờ, các con thân 

mến, và nhiều người không ý thức được điều đó, không. Vì họ không muốn lắng nghe Tiếng 

Chúa, vì họ không muốn lắng nghe Mẹ. Vâng, các con thân mến, như một người Mẹ đầy yêu 

thương, Mẹ mời gọi để các con sẽ hiểu được rằng đây là thời kỳ ân sủng. Hãy nhìn lên trời, 

nhìn lên trời, nhiều dấu hiệu sẽ được nhìn thấy trên trời. Ðức Chúa Cha đã gởi đến nhiều dấu 

chỉ. Hãy nhìn lên trời, bầu trời sẽ cho các con biết thời kỳ cuối. Khi các con thấy dấu hiệu trên 

trời các con sẽ biết rằng thời gian đến. Ðó là những gì Mẹ muốn nói với các con, hỡi các con 

của Mẹ. Mẹ muốn nói với các con con điều này, bởi vì như một người Mẹ đầy yêu thương, 

Mẹ đau khổ và than khóc, vì con cái Mẹ không chú ý đến lời Mẹ. Mẹ gõ và gõ lên cánh cửa 

của Hội Thánh và họ không lắng nghe Mẹ, họ không lắng nghe, và những ai không lắng nghe 

sẽ phải chết. Vì thế mà Mẹ muốn các con, các con thân mến, hãy truyền bá những lời này của 

Mẹ. 

Hãy nói với thế giới rằng ngày tận thế đã gần kề, rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng, họ 

không được nhạo cười những thông điệp của Mẹ, nhưng lắng nghe và thực hành, thực hành. 

Các con phải đạt được những nhân đức, vì tất cả những ai không ẩn náu dưới Áo Choàng của 

Mẹ sẽ không được cứu.  

Hãy nói với người ta hãy sử dụng Áo Ðức Bà, đọc Kinh Mân Côi, vì cái thứ ba hỡi 

ôi! Đã gần đến, và đó là cái cuối cùng, cuối cùng. 

Hãy lắng nghe Mẹ, lắng nghe Mẹ và xin ơn tha thứ, xin Lòng Thương Xót ở Suối Nguồn 

của Lòng  Xót Thương, từ nơi Con Chí Thánh của Mẹ. Bởi vì đối với tất cả những ai muốn 

được hưởng Lòng Thương Xót của Ngài,  Ngài sẽ là Ðấng Cứu Ðộ Ngọt Ngào, nhưng với 

những ai từ chối Lòng Thương Xót của Chúa họ sẽ thấy Công Lý Chúa; Ngài sẽ là Thẩm Phán 

Công Minh. Vâng, các con của Mẹ, Mẹ đến với các con bây giờ để nói với các con điều này. 

Con của Mẹ cũng sẽ đến để dạy dỗ các con điều này, để các con trở nên mạnh mẽ, và đạt được 

tất cả những gì giúp cho các con chiến thắng được sự dữ. 

Các con phải luôn ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Thời gian đến gần khi các Thiên 

Thần đi thu hoạch lúa và nhổ cỏ dại trong Hội Thánh Mẹ, và phân chia chiên ra khỏi dê. 

Các con sẽ thấy điều này, các con sẽ thấy nó. Và những ai là chiên của Mẹ, những ai là 

con cái thật của Chúa, sẽ không sợ hãi. Họ sẽ luôn được bảo vệ dưới Áo Choàng của Mẹ 

và Mẹ sẽ lo lắng cho chúng, Mẹ sẽ bảo vệ chúng, Mẹ sẽ mang chúng đến trước Ngai Tòa 

Chúa. Ðó là sứ mạng của Mẹ, các con thân mến. 

Vì thế mà Mẹ Hiện Ra lần nữa và lần nữa, khắp nơi trên thế giới, để báo trước cho con 

cái Mẹ, để nói với các con rằng các con phải cảnh giác, nhìn và đọc những dấu hiệu của thời 

đại, vì mọi sự đã gần đến, mọi sự, mọi sự đã gần đến. Khi cuộc thanh tẩy đổ xuống trên các 

con, các con không còn thời gian để làm gì nữa. Vì thế các con phải làm ngay từ bây giờ. Ðây 

là lúc các con phải quỳ gối, xin Lòng Thương Xót, để các con sẽ là những con chiên, là con 

cái thật của Mẹ, là những người lắng nghe Tiếng Người Con Chí Thánh của Mẹ và được cứu. 

Vâng, các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương, một người Mẹ yêu thương các con 

nhiều, Mẹ đến lần nữa và lần nữa để nói với các con như vậy, rằng các con chỉ chiến thắng 

nhờ Áo Ðức Bà và Chuỗi Kinh Mân Côi và có được Ơn Chúa Thánh Thần, vâng, chỉ bằng 

cách đó. Ðể đừng bị sai lầm các con phải xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng 

dẫn các con trong thời gian thống khổ, trong thời gian bóng tối đang phủ đầy trái đất. Mẹ là 

người Mẹ bảo trợ Ðấng săn sóc các con, Mẹ sẽ lo cho các con. Những ai ẩn náu trong Áo 

Choàng Mẹ không phải sợ hãi, nhưng những ai không ẩn náu trong Áo Choàng Mẹ sẽ phải 

chết. Ðó là Lời của Chúa Cha Hằng Hữu. Các con thân mến, lúc này có quá nhiều sai lầm, quá 

nhiều lầm lỗi, các con phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con, vì chỉ có Chúa Thánh 
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Thần mới giúp cho các con được, Ngài sẽ nói cho các con biết những gì phải làm trong thời 

gian gian nan sắp tới, vì Hội Thánh sẽ bị bách hại, Hội Thánh sẽ bị xúc phạm như Mẹ đã nói 

ở La Salette, và vào lúc này Hội Thánh cũng đang bị xúc phạm. Nhiều, nhiều nhà thờ không 

còn là nơi thánh thiện để Con Mẹ ngự, như các con đã biết rõ. 

Ðó là vì sao, các con thân mến, các con hãy khóc than với thế giới những gì Mẹ nói ở 

đây. Hãy nói với thế giới rằng, nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng họ sẽ sa ngã, họ sẽ ngã về tay 

tên ngụy Kitô. Cánh tay của Con Mẹ đã chuẩn bị, chuẩn bị đến và phán xét. Nhưng trước tiên 

Ngài sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót. Những ai cầu xin Lòng Thương Xót sẽ là con cái 

thật của Chúa, và những ai từ chối sẽ không thể theo Ngài, họ sẽ không thể theo Ngài. 

 

Vâng, các con thân mến, Lần đến Thứ Hai của Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ 

đã gần kề, rất gần, rất gần, và những ai không công nhận điều đó một lần nữa sẽ khước 

từ Thánh Giá Chúa, Sự Hy Sinh của Chúa, Máu Chúa đã đổ ra cho các con. Các con 

đừng phạm tội nữa, các con thân mến. Ðừng phạm tội nữa, vì mỗi tội các con phạm, các 

con lại đóng đinh Con Chí Thánh của Mẹ một lần nữa, lại đóng đinh một lần nữa.  

Mỗi hành động nhạo báng, sỉ nhục, trở lại với Ngài một lần nữa, là hành động đóng 

đinh Ngài. Thế giới chà đạp Thánh Giá Chúa, thế giới chà đạp lên Máu Thánh của Ngài. 

Ðừng nghĩ đến lạc thú, đừng chỉ nghĩ đến sự tốt lành cho thân xác của các con. Các con 

phải thống hối. Các con phải nghĩ rằng, khi tất cả những tiên tri bị treo lên trên đầu các 

con, các con sẽ không làm được gì cả, sẽ không làm được gì cả. Vì thế mà Chúa ngưng, 

ngưng, ngưng không còn thấy những linh hồn được cứu nữa, vì Ngài khát khao cứu rỗi 

các linh hồn. 

Vì thế lời mời gọi này là lời mời gọi cấp bách, các con thân mến. Lời mời gọi này cấp 

bách vì thế các con hãy chú ý đến lời Mẹ và tất cả những gì Con Chí Thánh của Mẹ phán, 

những lời khuyên của Ngài cho các con, để các con dần dần trở nên mạnh mẽ và bước đi trên 

con đường Ngài chỉ dạy cho các con. Vâng, các con thân mến, các con phải chuẩn bị cho thời 

kỳ này, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có rất ít thời gian còn lại, và như Mẹ đã nói, hãy 

nhìn những dấu chỉ trên trời và đó sẽ là sự hướng dẫn cho các con, sự hướng dẫn cho các con. 

Hãy nhìn xem Hội Thánh, nhìn xem các linh mục, nhìn những ai nghĩ rằng họ tốt 

lành nhưng họ lại sai lầm, bởi vì tinh thần lầm lạc đã gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Ðó 

là lý do của những cuộc Hiện Ra của Mẹ. Ðó là vì sao Mẹ lại đến lần nữa và lần nữa để 

nói với các con điều này và đặt các con trong tình trạng cảnh giác, vì cái thứ ba hỡi ôi! 

Đang đến. Nhân loại sẽ đau khổ dưới cái thứ ba hỡi ôi! rất sớm, hỡi các con của Mẹ, rất 

sớm.  

Bây giờ, hỡi con, Mẹ sẽ ban phép lành cho những Chuỗi Ảnh ở đây, những Cỗ Tràng 

Hạt, những gì các con đặt trên chiếc bàn nhỏ này, để Mẹ có thể ban phép lành cho chúng. Mẹ 

chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Tất cả những gì ở đây đã được ban phép lành, Như thế, Mẹ hy vọng những Ngày Ðền Tạ 

sắp tới Mẹ sẽ luôn luôn đến để giải thích nhiều điều cho các con để các con sẽ luôn cảnh giác 

và cố gắng ở trong tình trạng ân sủng. Như thế, hỡi các con của Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

 

                          THÔNG ĐIỆP 03: BÁC ÁI 
Guatemala Ngày 14 Tháng 10 Năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 3 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 
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         Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. 

Các con yêu dấu, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con, như Cha đã nói trước, Cha 

đến viếng thăm là để giảng dạy các con, vì thế giới đang chìm trong sự rối loạn và sai lầm, 

bóng tối hiển trị trên toàn thế giới. Và vì thế mà Cha lại đến để giảng dạy các con, để cho các 

con ánh sáng, để các con chuẩn bị tốt và Ma Quỷ không thể lừa dối các con được và các con 

sẽ chiến đấu.  

Các con yêu dấu, Trái Tim Cha than khóc, Linh Hồn Cha buồn rầu, khi thấy thế giới 

dưới sự thống trị của tội lỗi. Con người đã lãng quên Ðấng Tạo Hóa của họ, và các con linh 

mục, giám mục, và linh mục quản xứ không có khả năng hướng dẫn chiên của Cha và để mặc 

chúng một mình. Các ngài không cho chúng những gì Cha đã dạy cho các Ngài. Các ngài đã 

pha trộn giáo lý tinh tuyền và thánh thiện của Cha với giáo lý của con người, giáo lý của thế 

giới, và vì thế các ngài đã làm cho dân Cha thất vọng. Các con thân mến, Cha lại đến để báo 

cho các con điều này. Hãy cảnh giác, thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con có thể 

thấy rằng linh mục quản xứ của các con đang đi trên con đường xấu xa. Nhiều người linh mục 

đã lừa dối dân Cha, các con thân mến, và Cha đã và đang đến để giảng dạy cho các con rằng 

các con sẽ biết được điều đó và đừng để cho mình bị lừa dối. Các ngài là các cha sở, các linh 

mục, nhưng các ngài đã phản bội Cha và đang lừa dối dân Cha. 

Các con thân mến, hãy giữ trong tâm trí những gì Cha đã nói với các con. Cổ họng của 

các linh mục, giám mục và đức hồng y, và các tu sĩ cũng vậy; mở ra toàn mồ mả. Ma quỷ đã 

đi vào tâm hồn của các ngài, linh hồn của các ngài đầy kiêu căng và ngạo mạn. các ngài không 

hướng dẫn dân Cha như phải làm, các ngài không hướng dẫn dân Cha theo đường lối mà Cha 

đã dạy cho các ngài, các ngài đã phản bội Cha và khởi xướng giáo lý sai lạc vào trong Hội 

Thánh, giáo lý xấu xa, giáo lý mà khi thời ấy đến, sẽ khiến cho nhiều người hư mất. Hãy cẩn 

thận ngay từ bây giờ. Chỉ có sự phân định có thể giúp cho các con. Hãy xin Chúa Thánh Thần 

soi sáng cho các con và các con sẽ thấy rằng, làm mục tử của Cha, làm linh mục của Cha,  các 

ngài đã phản bội Cha. Họ đã quay lưng lại với Cha để đi theo lạc thú, đi theo những tội lỗi của 

họ. Không, đừng tin các ngài, hỡi các con, đừng tin các ngài, Cha lập lại, cung họng các ngài 

mở ra mồ mả và những ai đi theo các ngài sẽ bị kết án, giống như người chăn chiên xấu làm 

thương tổn Trái Tim Cha và đóng đinh Cha lần nữa trên Thánh Giá, bởi vì các ngài không 

muốn đi theo Cha. Các ngài đi theo những người không yêu mến Cha, các ngài đi theo những 

kẻ nghịch đạo, vì lý do đó, các ngài làm hại dân Cha. 

Các con thân mến, hãy lắng nghe cẩn thận những gì Cha nói với các con. Lắng nghe cẩn 

thận: “Trong thời gian  mỗi người trong các con phải đi theo sự thật và biết ai nói sự thật và 

ai là kẻ lừa dối các con.” Các con thân mến, đó là lý do Cha nói với các con phải cảnh giác, 

cảnh giác, bởi vì giờ của bóng tối đang đến gần và tất cả những ai không chiếm ưu thế sẽ sa 

ngã. Ðó là lý do khiến Cha đau khổ và khóc, bởi vì Cha thấy các con linh mục của Cha, là 

những người có bổn phận dẫn dắt dân Cha trong sự thật, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của 

tên ngụy Kitô, và những ai không suy nghĩ chính chắn và chú ý đến những người chăn chiên 

xấu sẽ hư mất. Ðó là lý do khiến cho Ðức Mẹ và Cha đến liên lạc với các con, các con sẽ là 

ánh sáng và thắp sáng thế giới, bởi vì những người phải làm điều đó đã không muốn làm. Cha 

đã nói trong một thông điệp trước đây với các con linh mục: “Các con thân mến, hãy nói với 

dân Cha về việc Cha sẽ đến Lần Thứ Hai, hãy nói, nói với họ rằng Cha sẽ đến, nhưng Cha 

không đến để chết về tay người đời. Không, lần này Cha sẽ đến để phán xét, Cha sẽ đến với 

Công Lý của Cha, Cha sẽ đến để cho mỗi người tùy theo những việc tốt họ đã làm trong quãng 

đường ngắn ngủi trong cuộc sống.” Vâng, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, 
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nhưng các con không chú ý, các con nhạo báng Cha, các con cười và quay lưng lại với Cha. 

Nhưng, bởi vì các con không nói, nên Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ cho các con một thời gian để 

nói. Nếu trong thời gian đó các con không nói, Cha sẽ tự mình làm việc đó và hướng dẫn dân 

Cha đến với Cha, đến với Thiên Chúa thật, đến với Thiên Chúa chịu đóng đinh, đến với Chúa 

Giêsu thành Nazareth. Các con đang dẫn dân Cha đi trên con đường sai lầm, vì thế, Cha sẽ 

đến để giảng dạy các con của Cha, và Cha sẽ mang các con chiên đi xa khỏi các con, vì các 

con đã không làm bổn phận của mình.” Cha sẽ nói, Cha sẽ tự dạy dỗ dân Cha , và Cha đã làm. 

Cuộc chiến đã bắt đầu; các con phản bội Cha; vậy, Cha sẽ nói với dân Cha. Các con không 

muốn làm điều đó? Cha sẽ tự làm và giảng dạy các con của Cha theo đường lối Chúa, Thiên 

Chúa thật. Vì thế Cha đã đến, hỡi các con, Cha đã đến để tiếp tục giảng dạy các con, vì các 

con rất cần được Cha giảng dạy. Vì các mục tử của Cha không muốn làm điều đó, Cha sẽ làm. 

Và Cha báo trước cho các con, các con thân mến, rằng Cha sẽ dạy cho các con đề phòng những 

gì các ngài đang làm gây thiệt hại nhiều cho các con. Ðó là một từ ngữ rất đẹp, nhưng họ đã 

gây lộn xộn và không cho nó đúng giá trị thật của nó. Từ đó là BÁC ÁI. Nhiều người tin rằng 

Bác Ái là bố thí cho người nghèo và chỉ có thế. Không, hỡi các con. Như một người Cha đầy 

yêu thương, Cha sẽ dạy cho Các con của Cha. Hỡi các con, Bác Ái không phải là bố thí cho 

người nghèo rồi lãng quên họ. Không, hỡi các con, Bác Ái là điều gì đó cao cả hơn, cao quý 

hơn. Ðó là tình yêu, và trước hết là yêu mến Chúa trên hết mọi sự với tất cả tình yêu, cả trí 

khôn, cả tấm lòng, cả linh hồn, cả bản thể của các con. Trước tiên là tình yêu mến Chúa, Tạo 

Hóa của các con, thứ đến là lòng yêu thương anh em như chính mình vì tình yêu mến Chúa. 

Nhiều người nghĩ rằng mình Bác Ái nhưng không có thật, và Cha sẽ nói cho các con biết tại 

sao. Nhiều người nghĩ rằng bằng cách bố thí, bằng cách dâng cúng một số tiền lớn họ sẽ được 

yên nghỉ trong bình an, lương tâm của họ yên nghỉ, bởi vì điều đó làm cho họ nghĩ rằng họ đã 

làm đúng. Nhưng, nếu một người dâng cúng một số tiền lớn mà lãng quên Chúa, thì họ có Bác 

Ái hay không? Không, họ đã không Bác Ái. Nếu một người phụ nữ dâng cúng một số tiền lớn  

mà bà ta lại đi phá thai, thì bà ấy có Bác Ái hay không? Không, hỡi các con, không. 

Nhiều người nghĩ rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo, và chỉ có thế. Không, hỡi 

các con, Bác Ái là yêu thương, yêu thương; nhưng trước tiên là lòng yêu mến Chúa, Tạo 

Hóa của các con, trên hết mọi sự, và qua tình yêu Thánh Thiện đó là yêu thương anh em 

mình, nhưng không phải là cho anh em của bố thí như cho một kẻ ăn mày. Không, đó là 

cho anh em tình yêu, đó là cho anh em mình đức tin, cho anh em mình tình yêu là không 

để anh em mình hư mất, làm điều tốt cho họ, là không nói xấu họ và lấy đi danh dự và 

của cải của họ, vì ngay cả khi bố thí cho tất cả những người nghèo mà các con làm cho 

người lân cận mình đau khổ, các con vẫn không Bác Ái. 

Hỡi các con, như vậy, Bác Ái là yêu thương , yêu thương. Không phải chỉ đơn giản là 

cho ngày hôm nay rồi ngày mai quên mất. Không, đó là cho đi điều tốt đẹp trong con người; 

không muốn cho người khác bị thiệt hại cũng là Bác Ái; giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ sự thật, 

chỉ dạy cho họ con đường đúng để đi đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì thế mà Cha nói các con của 

Cha -- những linh mục, giám mục, và đức hồng y – đã không kiện toàn Ðiều Răn Thứ Nhất, 

đó là “Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự” mà các ngài đã không làm, “Yêu thương anh em,” các 

ngài cũng không làm, bởi vì các ngài không cho họ tình yêu, bởi vì các ngài không hướng dẫn 

họ về đàng lành, bởi vì các ngài không giảng dạy những ai không hiểu biết, nhưng cố gắng lừa 

dối họ, để họ bị bỏ mạng dưới tay tên ngụy Kitô. Các ngài, tất cả những linh mục, giám mục, 

hồng y, tu sĩ và tín hữu, đều biết Ðiều Răn Thứ Nhất, mà không giữ điều răn ấy, thì phạm tội 

trọng. Vâng, hỡi các con, Cha đến để nói với các con điều này, bởi vì các con linh mục của 

Cha giảng dạy rằng các con phải bố thí cho người nghèo, và nói người giàu có phải cho đi; 

nhưng các ngài không nói họ phải cho những gì. Một số người trong họ đã lấy đi bằng bạo lực 
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và đó không phải là Bác Ái, bởi vì nếu các con muốn cho ai vật gì, nhưng lại lấy đi từ người 

khác, các con lấy đi danh dự và quyền sở hữu của họ và đó không phải là Bác Ái. 

Các con thân mến, hãy mở mắt ra, hãy cảnh giác, vì tinh thần sai lầm bay lượn trên thế 

giới và Các con của Cha có được giáo lý đi ngược lại Giáo Lý thật và giảng dạy tình yêu mến 

lẫn nhau không thật; bởi vì tình yêu đó không bắt nguồn từ Chúa; Chúa không lấy đi của người 

này để cho người khác. Hãy hiểu điều này, hãy hiểu biết điều này, vì trong thời gian sắp tới; 

khi những người mang ngọn cờ yêu thương lẫn nhau và làm hại nhiều người, làm hại nhiều 

người, và khi dân Cha thấy rằng họ bị lừa dối, thì đã quá muộn. Các con phải mở mắt ra. Nói 

với những ai giảng dạy về một tình yêu không bắt nguồn từ Chúa rằng họ đã sai lầm, bởi vì 

Bác Ái không phải là cho người này những gì đã lấy từ người khác. Các con có hiểu điều này 

không? Bởi vì những gì trỗi vượt ngay cả trong Hội Thánh, trong cả thế giới, và giáo lý này 

đã đi vào Hội Thánh của Cha, và linh mục nói rằng: “Tôi không thể giảng dạy cho những chiếc 

bụng trống rỗng.”  

Và những gì hấp dẫn các con, bao tử hay linh hồn? Không, hỡi các con, các con phải mở 

mắt ra và đừng để cho những mục tử xấu lừa dối các con và giới thiệu cho các con con một 

giáo lý đối nghịch với Giáo Lý Cha đã truyền lại cho các con, Giáo Lý vốn tinh tuyền và thánh 

thiện; và bởi vì Giáo Lý ấy tinh tuyền và thánh thiện, nên ma quỷ tấn công nó và các con của 

Cha giúp đỡ chúng. Thay vì bảo vệ Giáo Lý của Cha, các ngài ném nó sang một bên và chấp 

nhận giáo lý sai lầm, giáo lý mới dẫn các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không thống hối kịp 

thời, các con sẽ phải xuống Hỏa Ngục, và nhiều người đi theo những linh mục ấy cũng sẽ đi 

xuống Hỏa Ngục. Như thế, các con phải dùng khả năng phân định, các con thân mến, và thấy 

ai đang nói sự thật, ai đang nói những lời ban sự sống. Bây giờ, giáo lý có ảnh hưởng lớn là 

giáo lý theo chủ nghĩa vật chất và các con đã đi đến sự đồng tình trong việc khen ngợi thân 

xác và quên đi linh hồn, vốn sẽ tàn lụi trong Hỏa Ngục, bởi vì không có hoa quả trong tay để 

dâng lên Chúa. Các con của Cha đi vào lãnh vực chính trị khi nói rằng: “Ðức Trinh Nữ và 

Chúa Giêsu không làm chính trị, nhưng chúng ta có thể, bởi vì chúng ta làm được rất nhiều  

bằng cách đó.” Các con đã thấy bao nhiêu linh mục có những hành vi lố bịch? 

Ðó là sự thật, các con thân mến, các ngài có những hành vi lố bịch, tuyên bố giáo lý mới, 

giáo lý sai lạc và quên đi Cha, giảng dạy cho thân xác, bởi vì họ bị hấp dẫn bởi thân xác nhưng 

không bởi linh hồn, không, không bởi linh hồn. Và đó là lý do mà cơn Thịnh Nộ của Ðức 

Chúa Cha gần đến, Cơn Thịnh Nộ của Người Cha trên Thiên Ðàng đến gần và những Thiên 

Thần sẽ tiêu diệt những cỏ dại đã và đang mọc trong Hội Thánh. Vâng, hỡi các con, các con 

phải ý thức điều này, các con phải ý thức điều này, bởi vì Cha đã và đang đến để nói cho các 

con điều đó, nói với các con sự thật. Thì các ngài dập tắt tiếng nói của Cha, các ngài dập tắt 

tiếng nói của Ðức Mẹ, nhưng các ngài tuyên bố, các ngài tuyên bố giáo lý sai lầm cho bốn 

ngọn gió, giáo lý mà Cha không hề rao giảng. 

Ma quỷ đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh, Khói Hỏa Ngục đã thiêu đốt 

chúng.  Chúng đã tiêu diệt Thánh Lễ, chúng đã tiêu diệt tất cả những ơn phúc lớn lao, tất cả 

những món quà Cha tích lũy trong Hội Thánh ; nhưng ngày ấy sẽ đến; ngày chúng hiểu biết 

rằng thông điệp Cha đã ban cho chúng và gởi đến cho mỗi người trong chúng, thông điệp nói 

rằng: “Cha gõ lần cuối cùng trên cánh cửa của Nhà Cha. Cha đến viếng thăm con cái của Cha 

và các con của Cha không đón nhận Cha. Chúng không muốn đón nhận Người Cha mà chúng 

không yêu thương.” Như thế, hỡi các con, lúc đó Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ đi đến những tâm 

hồn khác, Cha sẽ gõ lên những cánh cửa khác và sẽ xin trú ẩn ở đó, bởi vì các con không muốn 

để cho Cha đi vào Nhà của Cha.” 

Thật chính đáng, vì thế, hỡi các con, Cha muốn các con hiểu biết tại sao Cha đến đây. 

Cha ngự ở đây, và mọi người sẽ biết điều đó, và Cha ngự ở đây bởi vì chúng đã ném Cha ra 

ngoài khỏi nhà của Cha, đó là Hội Thánh, và các con của Cha kêu lên rằng: “Lạy Chúa, Lạy 
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Chúa, Lạy Chúa.” Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng: “Không phải tất cả những ai nói Lạy 

Chúa, Lạy Chúa, sẽ được vào Nước Thiên Ðàng,” và Cha sẽ nói với các con: “Không phải tất 

cả những ai nói rằng, chúng con đã làm phép lạ nhân danh Cha, chúng con đã rao giảng nhân 

danh Cha, Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Lúc đó Cha sẽ nói, khi thời gian đến gần, thời gian của cuộc 

Phán Xét Cuối cùng: “Hãy xéo đi khỏi mắt Ta, bởi vì Cha không biết các ngươi. Hãy xéo, 

quân làm điều gian ác, các ngươi đã lừa dối dân Ta, các ngươi đã lừa dối chúng và giới thiệu 

kẻ thù của Ta vào trong Hội Thánh của Ta. Hãy xéo đi, vì ta không muốn nhìn thấy các ngươi.” 

Ðó là những gì Cha sẽ nói, khi thời gian đến. Ðó là lý do tại sao Cha đã nói trong các thông 

điệp rằng trong thời gian tới Cha sẽ dẫn dắt dân Cha. Chính Cha sẽ giảng dạy chúng, chính 

Cha sẽ dẫn dắt chúng vào Nước Trời, Chính Cha và Ðức Mẹ, Ðấng giúp đỡ Cha, bởi vì Hội 

Thánh, các con từng là những người Cha yêu thích, đã phản bội Cha. Cha đến lần nữa để giảng 

dạy các con, các con thân mến, để các con biết rằng các linh mục con của Cha đang bối rối, 

Khói Hỏa Ngục đã vào trong linh hồn và tâm trí của các ngài và các ngài đã tàn phá Hội Thánh, 

các ngài đã dẫn Hội Thánh đến sự hủy hoại, và các ngài, và chỉ có các ngài, đang chuẩn bị Hội 

Thánh cho tên ngụy Kitô. Nhưng khi các ngài nhận ra rằng các ngài đã phản bội Cha, các ngài 

sẽ kêu la và than khóc, vì đã quá trễ cho các Ngài. 

Vâng, các con thân mến, hãy nghĩ đến linh hồn của các con và nhớ rằng Cha đã phán: 

“Sẽ đến một thời mà mỗi người trong các con phải nhìn nhận ơn cứu độ của chính mình và 

không còn theo những mục tử xấu, những vị đi theo những tiên tri giả, tiên tri giả của tên ngụy 

Kitô. 

Các con linh mục của Cha, các con yêu thích của Cha, gia nhập Hội Thánh giả và nổi lên 

cuộc chiến chống lại Cha và muốn làm cho tiếng nói của Cha im lặng, các ngài làm cho tiếng 

nói của Cha im lặng và liên kết với nhau để đấu tranh với Cha. Các ngài cũng muốn tàn phá 

mọi thứ, mọi thứ nhắc nhớ đến Chúa và Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, và các thánh. 

Các Ngài không muốn gì cả ngoài việc sùng kính tên ngụy Kitô trong Hội Thánh và vì 

thế mà các ngài bỏ đi tất cả những hình ảnh của Cha và của Mẹ Maria và Ðức Trinh Nữ trong 

Hội Thánh, bởi vì các ngài không thích những điều đó, bởi vì các Ngài không muốn Các Ðấng 

ở đó. 

Các Ngài đã gây chia rẽ Thánh Thể, các ngài đã xé ra từng mảnh, các ngài đã xé 

Hội Thánh ra từng mảnh và dân Cha sẽ không mở mắt, chúng không nhận ra các con 

linh mục đã trở nên những mục tử giả và tiên tri giả. Nhưng khi thời ấy đến khi Cơn 

Thịnh Nộ của Thiên Chúa đến , họ sẽ run sợ, họ sẽ run sợ trước công lý của Cha, họ sẽ 

run sợ trước Công Lý của Cha. Trái đất sẽ lung lay, trái đất sẽ khóc cho tội lỗi của mình, 

thế giới sẽ chịu thanh tẩy bằng máu và lửa để tẩy sạch tất cả những gì chúng đã làm 

chống lại Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa và Chúa của toàn thể vũ trụ, và ở đâu con người 

muốn lấy đi lòng sùng kính Ðấng Tạo Hóa của chúng. Khốn cho các linh mục, giám mục, 

và hồng y! Khốn cho những ai là người mục tử chăn dắt chúng! Khốn cho các linh mục 

muốn được đứng đầu trong Hội Thánh!  

Khốn cho những ai là ánh sáng nhưng đã trở nên tối tăm! Khốn cho những vì sao 

sáng tỏ trên trời với vận mệnh sáng chói, vận mệnh rực rỡ, vì những vì sao của thiên 

đàng đã cho phép Ma Quỷ lôi cuốn họ đi xa với chiếc đuôi của chúng và mang họ đến 

nơi sâu thẳm nhất của Hỏa Ngục! Khốn cho những mục tử là những vì sao sáng đã trở 

nên bóng tối cho các con của Cha!  

Khốn cho các ngài, khi các Thiên Thần Hủy Diệt đến để mang cỏ dại đi đốt! 

Khốn cho các ngài, khi mùa gặt đến! Khốn cho những ai dẫn dắt các con của Cha 

trên con đường dẫn đến sự dữ, thay vì chỉ cho chúng con đường đúng, các  ngài đã dẫn 

chúng đi lạc, vì các ngài đã tàn phá tất cả, các ngài đã thay đổi tất cả và giảng dạy về 

tình yêu, lòng bác ái không phải là Bác Ái. Hỡi các con, điều đó không đúng, khi các ngài 
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nói hãy yêu thương anh em, nhưng không có Chúa thì không thể có tình yêu thật, bởi vì 

tình yêu thật đi đôi với lòng Yêu Mến Chúa, Chúa của Tình Yêu đã chết trên Thánh Giá 

vì yêu thương các con, như thế các con mới nói lên sự thật, bởi vì yêu thương Cha đã 

chết, vì lợi ích của các con, vì tình yêu, vì lòng Bác Ái, bởi vì Bác Ái không phải là bố thí 

cho người nghèo, hỡi các con, không, đó là lòng thương người, lòng vị tha, nhân đạo, 

nhưng không phải là Bác Ái. Bác Ái siêu hơn, cao thượng hơn, bởi vì đó là sự đầu phục 

hoàn toàn của con người cho Thiên Chúa và qua Chúa mà đến với con người. Những gì 

đi ngược lại điều đó đều sai lầm.  

Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở mắt, bởi vì các Mục tử của Cha vốn là ánh đuốc đã trở 

thành bóng tối, thay vì dạy dỗ các con của Cha, các ngài đã làm cho chúng bối rối thêm và lợi 

dụng sự không hiểu biết của họ để làm lợi cho mình, các ngài sẽ huỷ hoại chúng, huỷ hoại 

chúng, hỡi các con, hủy hoại chúng. Nếu các ngài không lắng nghe tiếng nói của Cha, nếu các 

ngài không lắng nghe lời khuyên của Ðức Mẹ, Ðức Nữ Ðồng Trinh, và nếu các con không ẩn 

náu dưới Áo Choàng của Mẹ, các con sẽ không chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn lao này. 

Hãy mở mắt ra để thấy rằng các ngài muốn tàn phá tất cả những gì thánh thiện trong Hội Thánh 

Cha, các ngài muốn tàn phá tất cả, tại sao? Bởi vì Ma Quỷ đã xâm nhập (introduce) vào trong 

Hội Thánh và hắn là đã ra lệnh cho tất cả những điều này phải bị bỏ đi, tất cả mọi sự phải bị 

bỏ đi, như thế hắn sẽ ngự ở đó và được ưa thích. Cảnh giác, hỡi các con hãy cảnh giác, vì thế 

mà Cha đã đến để giảng dạy các con, bởi vì nếu các ngài không muốn làm điều đó, Cha và 

Ðức Mẹ sẽ làm. 

 Cha sẽ tự làm, Cha là Chúa Giêsu thành Nazareth, Chúa của Tình Yêu, bởi vì Cha là 

Cha đầy Yêu Thương của các con, Cha phải dạy dỗ các con sự thật và sự sống.  

Cha là Sự Thật và là Sự Sống; ngoài Cha ra sẽ không có ơn cứu độ. Bởi thế, các con phải 

cảnh giác, hãy nhìn xem kẻ lừa dối các con là ai? bởi vì, nếu các con không chú ý hắn sẽ làm 

hại các con rất nhiều, rất nhiều. Vâng, hỡi các con, Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu 

đã gần kề, gần kề, không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng 

của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Cha sẽ bảo vệ, Cha sẽ giúp đỡ chúng, Cha sẽ ở giữa chúng, Cha, 

Cha và Ðức Mẹ. Nhưng những ai không ẩn náu trong lòng Thương Xót của Cha sẽ run sợ 

trước mỗi biến cố xảy đến, mỗi biến cố. 

 

Hỡi các con, Ðừng nghĩ rằng vì các ngài là mục tử, thì các ngài sẽ dẫn dắt các con 

đến với sự thật. Không, hãy hiểu biết rằng đây là thời kỳ cuối, hãy hiểu biết rằng thời kỳ 

này là của tên ngụy Kitô, và hắn đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh và 

tàn phá Hội Thánh với sự trợ giúp của các linh mục, giám mục, hồng y và ngay cả Ðức 

Giáo Hoàng cũng giúp. Các con phải cảnh giác và xử dụng khả năng phân định, bởi vì 

ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp, giúp người ta phạm sai lầm, phạm sai lầm.  

Vâng, hỡi các con, Cha đã và đang đến giảng dạy các con và nói với các con rằng 

Cha sẽ trở lại trong thời gian rất gần, rất gần. Các con của Cha không muốn nói về việc 

Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai, nhưng Cha sẽ nói, Cha sẽ  nói; và Cha sẽ nói với các con rằng 

Cha sẽ đến lần thứ hai, Cha sẽ đến để phán xét. Cha sẽ đến để phán xét thế giới. Cha sẽ 

đến để phán xét Hội Thánh. Cha sẽ đến để phán xét các con và cũng để xem có bao nhiêu 

người trong các con đã xử dụng tốt Máu của Cha, Máu đã đổ trên Thập Tự. Ðó là lý do 

Cha đến và cũng để xóa tội trên trần gian. Và tất cả những ai là con cái thật của Cha sẽ 

thống trị trái đất, hãy lắng nghe cho rõ, chúng sẽ thống trị trái đất. Và tất cả những ai 

giúp đỡ cho tên ngụy Kitô và tôn sùng Con Thú sẽ bị đày ở phần sâu nhất của Hỏa Ngục 

và chịu hình phạt đau khổ đời đời. 

Vì thế mà Cha đã đến, Hỡi các con yêu dấu, để vãn hồi trật tự trên thế giới, để hồi phục 

nó và ban cho mỗi người tuỳ theo những việc họ đã làm, và cũng để ban cho các con yêu dấu 



 68 

của Ta quyền thống trị thế giới quyền mà mà Cha đã hứa cho chúng từ thuở đời đời, từ thuở 

bắt đầu tạo thiên lập địa. Vâng, các con thân mến, Cha sẽ đến để ban đất hứa cho các con cái 

thật của Cha, đó là lý do Cha đến và Cha sẽ sửa phạt tất cả, Cha sẽ sửa phạt trái đất vì tội lỗi 

của chúng và thế giới sẽ run sợ trước sự hiện  

diện của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa, thế giới sẽ run sợ. 

Vì thế, hỡi các con, hãy suy niệm tất cả những gì Cha đã nói với các con, suy niệm và 

tin tưởng vào lời Cha, vì lời Cha là sự thật và là sự sống, vì chúng sẽ dẫn các con đến Vương 

Quốc của Tình Yêu và Hòa Bình, nhưng Cha không nói đến vương quyền trên trái đất, giống 

như giáo lý sai lầm đã tuyên  

bố. Chúng muốn làm cho các con tin rằng Thiên Ðàng là ở trên trái đất, không, hỡi các con, 

không.  

Thiên Ðàng không ở trên trái đất trước khi nó được thanh tẩy bằng máu và lửa. Bất cứ ai 

giảng dạy cho các con giáo lý sai lạc và lợi dụng tình yêu và lòng bác ái của những người theo 

mình và lừa dối các con về điều này, hãy từ bỏ họ, bởi vì họ hứa những gì mà họ không thể 

cho, bởi vì chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có 

thể ban Nước Thiên Ðàng, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có thể ban cho các con trái đất. Ðây 

là điều Cha muốn nói. 

Thời gian rất hạn chế đối với các con, Cha biết, thời gian rất giới hạn và Cha có rất nhiều 

điều để nói, rất nhiều điều để nói với các con, bởi vì các con của Cha đã làm cho các con nhầm 

lẫn, các con của Cha đã lừa dối các con và Cha đã và đang nói với các con sự thật. Và các con 

đang lắng nghe, hãy nói với những người khác phải cảnh giác, để các ngài đừng lừa dối các 

con với giáo lý sai lạc, với giáo lý không phải của Cha. Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở lớn 

mắt và hiểu biết rằng những lời Cha nói với các con là sự thật và là sự sống, bởi vì Cha muốn 

những gì tốt đẹp cho các con, Cha muốn cứu các con.  

Vì thế Cha đã đến lần nữa và lần nữa và lại gởi Người Mẹ Chí Thánh để canh giữ các 

con, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai là con cái thật của Cha phải khôn ngoan và thận 

trọng, để Ma Quỷ và tay sai của chúng không lừa dối được họ, và làm cho ma quỷ biết rằng 

họ thuộc về Cha và họ đã lãnh hội được sự thật. Và không, Cha không muốn các con nói rằng 

Cha chống lại các con linh mục của Cha, không. Nếu các ngài thống hối, Cha sẽ tha thứ cho 

các ngài, nhưng nếu không thống hối, các ngài sẽ chịu hình phạt nơi Hỏa Ngục, nơi Hỏa Ngục, 

bởi vì các ngài đã phản bội Cha. Vì thế, đừng sợ khi nói rằng cuống họng của nhiều, nhiều, 

nhiều linh mục của Cha đang mở ra mồ mả. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, bởi vì lời của họ dẫn 

các con đi lạc. Hãy mở lớn mắt, đừng để cho các ngài lừa dối các con và hãy quan sát, quan 

sát dấu chỉ của thời đại, quan sát việc các ngài huỷ hoại sự thánh thiện, sự thánh thiện trong 

Hội Thánh của Cha, sự thánh thiện vốn có trong Hội Thánh của Cha. 

Vậy thì, hỡi các con, Cha muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì người ta dùng 

lời nói để lừa dối nhau, người ta dùng mọi cách để lừa dối, để gian dối, để phạm tội. Và vì thế 

Cha đã và đang đến để giảng dạy các con, để các con được nói cho biết rõ. Và khi các con 

thấy những việc này, các con sẽ không đau đớn, nhưng tin tưởng vào Cha. Hãy ngẩng đầu lên 

bởi vì ơn cứu chuộc đã đến gần kề. Và đừng sợ, bởi vì không có việc gì sẽ xảy ra với các con; 

Cha sẽ lo lắng cho các con và Cha sẽ đem các con về Nước Trời. Vì thế, hỡi các con. Cha 

muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì Hội Thánh đang đi đến sự huỷ diệt và nhiều 

người trong các con đang đi theo và tin tưởng rằng họ đang giảng dạy sự thật nhưng không, 

các con phải cảnh giác về điều đó. 

Bởi thế, hỡi các con, Cha rất sung sướng khi có thể nói với các con những điều này,  có 

thể liên lạc với các con và nói với các con rằng Cha sẽ là Thầy Dạy các con, Cha sẽ giảng dạy 

các con, Cha sẽ dạy cho các con đường lối công chính. Bây giờ, Cha sẽ chúc lành cho tất cả 

những Chuỗi Ảnh, tất cả những tượng ảnh. Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp và 
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Cha cám ơn vì tất cả những gì các con đã làm để cho Cha và Ðức Mẹ một ngày Ðền Tạ. Bây 

giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Ước gì chúng sẽ mang lại lợi ích và ơn bảo vệ cho các con. Như thế, các con thân mến, Cha 

tạm biệt các con đến lần gặp tới. Và tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân 

Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong tâm hồn các con. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 04: GIÁNG SINH 
(Guatemala Ngày 11 Tháng 11 Năm 1988) THÔNG ÐIỆP SỐ 4 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, 

MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

       Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay 

Mẹ đến để liên lạc với các con và để nói với các con, nói với các con nhiều điều mà Lòng 

Mẹ ao ước. Các con yêu dấu, Mẹ cám ơn các con đã đến đây, Lòng Mẹ cảm thấy thêm 

quyết tâm, và được an ủi bởi những lời nguyện của các con, bởi việc đền tạ; Mẹ cảm thấy 

thật sung sướng. Những nỗi đắng cay đang đến trên nhân loại, những khoảnh khắc thật 

buồn, và Trái Tim Mẹ khóc than và đau khổ khi nhìn thấy các con sai lầm và tội lỗi. Vâng, 

hỡi các con, Mẹ đến như một người Mẹ đầy yêu thương để liên lạc với con cái Mẹ, để các 

con có thể lắng nghe lời Mẹ và lắng nghe những gì Mẹ báo trước, bởi vì còn rất ít thời gian 

còn lại. Nhưng bây giờ Mẹ đến vì hai lý do, để dạy dỗ các con và để nói với các con những 

gì các con nên làm trong mùa lễ Giáng Sinh mà thế giới tổ chức. 

Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con về điều này, bởi vì nhiều người trong con 

cái Mẹ lợi dụng ngày Lễ Thánh Thiện này để phạm tội nhiều hơn, để chìm sâu hơn trong sự 

bẩn thỉu. Ðó là lý do khiến Mẹ đến, để nói với tất cả những ai không biết hay những ai không 

muốn biết, bởi vì họ không muốn nghe, rằng lễ Giáng Sinh là biểu tượng của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ Sinh Ra, biểu thị việc Chúa Giêsu Ðến Lần Thứ Nhất, vâng, Lần Thứ nhất 

Ngài đến, và Mẹ muốn các con suy niệm về biến cố Giáng Sinh này. Ngài Ðến Lần Thứ Nhất 

như một bé trai nhỏ, cần tình yêu thương của con người, nhưng Ngài đã không nhận được điều 

đó. Các con biết rằng Mẹ, là Mẹ của Chúa Giêsu, không tìm được chỗ trọ ở đâu cả, khi Chúa 

Giêsu sắp được sinh ra, Và đó mà lý do mà Mẹ đã khóc, khóc và đau khổ, bởi vì điều này vẫn 

còn xảy ra năm này sang năm khác. Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao. Con Chí Thánh Mẹ 

sinh ra, nhưng thế giới không đón nhận Ngài. Và khi ngài củng cố Hội Thánh của Ngài, Hội 

Thánh tưởng nhớ ngày sinh của Ngài, nhưng các con không giống như những người Kitô hữu 

đầu tiên tổ chức ngày lễ này trong tình yêu. Bây giờ Ngày Sinh của Con Chí Thánh Mẹ trở 

thành những buổi tiệc, nơi đó có hiện tượng khiêu vũ và say sưa. Và điều này đã xúc phạm 

đến Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất nhiều, xúc phạm đến Ngài rất nhiều, bởi vì điều đó xúc phạm 

đến Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, lần này sang 

lần khác. Bởi vì đã bao năm trường, đã bao năm trường sự việc ấy cứ lập đi lập lại, không ai 

tổ chức lễ Giáng Sinh như họ cần phải làm. Ðó là chiêm ngắm việc Chúa Giêsu đến và với lời 

mời gọi đó, khi xưa Ngài đã một lần sinh ra ở Bethlehem, thì Ngài cũng sẽ sinh ra một lần nữa 

trong lòng các con. Nhưng Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ không thể sinh ra trong lòng 

những người khiêu vũ và say sưa trong ngày Sinh của Ngài. Ðiều duy nhất họ làm là phạm 

tội, phạm tội gấp bội. Vâng, Mẹ nói với các con điều này bởi vì Mẹ không gặp gỡ các con mãi 

cho đến năm sau, vì lần sắp tới Chúa Giêsu con Mẹ sẽ đến để nói với các con. 

Vì thế, Mẹ muốn nói với các con điều này, điều rất quan trọng về Lễ Giáng Sinh. Mẹ 

muốn nói với các con điều này, vì Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất đau lòng, Ngài rất đau lòng 
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và quan tâm, vì các con ngay cả những người tu hành (consecrated), không tổ chức ngày lễ 

Thánh Thiện này như họ phải làm, và họ không dạy cho các con của Mẹ những gì họ cần phải 

làm. 

Vì thế, bây giờ Mẹ muốn nói với các con rằng đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì Ma 

Quỷ rất vui mừng trong những ngày đó, vì nhiều người, nhiều người tổ chức Lễ Giáng Sinh 

để đi xuống Hỏa Ngục.  

Và Mẹ nói với các con rằng, bởi vì nhiều người đi đến cực điểm khi thấy Ðêm Giáng 

Sinh không phải là ánh bình minh ló dạng, nhưng trong đêm đó, vì say sưa, ngỗ nghịch, 

và cứng lòng họ sẽ chết. Nhiều người không thấy ánh sáng ngày hôm sau, nhiều người 

chết trong đêm đó, và họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, bởi vì nếu họ phạm 

trọng tội, họ sẽ sa xuống Hỏa Ngục và không bao giờ rời khỏi đó. Ðó là lý do của nỗi 

thống khổ của Mẹ, đó là lý do Mẹ đau khổ, vì nhiều, nhiều, nhiều con cái của Mẹ chết 

ngày hôm đó, vì say sưa đã làm mất đi tính tự chủ, và việc gì đó xảy ra và họ sẽ không 

bao giờ tỉnh dậy nữa. 

Vì vậy, Mẹ đến để cảnh cáo các con. Tất cả các con của Mẹ phải tổ chức Lễ Giáng Sinh 

cách thánh thiện. Các con có thể nhóm họp, nhưng với cách thức thánh thiện, với niềm vui 

Thánh đến từ Chúa; và với niềm vui đến từ Chúa, các con sẽ không cần những thức uống làm 

say sưa như ở những nơi chốn liên hoan tiệc tùng (parties). 

Nhiều bạn trẻ, nhiều bạn trẻ không vui mừng vì Chúa Giáng Sinh. Không, họ sung sướng 

vì nhiều nơi người ta chờ họ đến khiêu vũ thâu đêm và uống thỏa thích. Giáng Sinh hạnh phúc, 

vâng, hạnh phúc, bởi vì Con Mẹ đã đến, Con Mẹ đã đến để cứu chuộc các con khỏi tội lỗi. 

Nhưng nhiều người trong các con đã quên điều này và tin rằng Giáng Sinh là chỉ để liên hoan 

yến tiệc trong mỗi gia đình và khiêu vũ thâu đêm. Và đó là đề nghị của Ma Quỷ, để khi có 

nhiều người chết trong đêm đó, họ sẽ đi xuống Hỏa Ngục. Ðó là lý do Mẹ muốn nói với các 

con, vì như Mẹ đã nói với các con trước đây, Mẹ sẽ không gặp gỡ các con trong tháng kế tiếp 

và chỉ gặp sau dịp lễ. Bởi thế Mẹ đã đến để nói với các con, để các con chú ý và chuẩn bị một 

cách thánh thiện, để Con Chí Thánh của Mẹ có thể giáng sinh thật trong lòng các con và đem 

các con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì khi Ngài giáng sinh trong lòng các con, các con sẽ 

chuẩn bị sẵn sàng cho việc Ngài lại Ðến Lần Thứ Hai. Và nếu cứ giữ như thế này, thì thế giới 

cứ đi theo sự dữ, thế giới cứ đi theo sự lầm lạc, để rồi khi tên ngụy Kitô  

đến, nếu họ yêu mến sự sai lầm và sự dữ, họ sẽ sa ngã dễ dàng. 

Hỡi các con, nếu các con yêu mến sự thật, yêu mến công lý, Con Chí Thánh của Mẹ sẽ 

giáng sinh trong các con, và họ sẽ thắp sáng thế giới. Các con sẽ thắp sáng thế giới, bởi vì 

Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, tất cả sự dữ mà các con nhìn thấy. Và Ngài 

đã cho phép điều đó xảy ra để ánh sáng có thể chiếu soi rạng rỡ trong bóng tối, để các con sẽ 

lớn lên trong nhân đức, và các con sẽ là ánh sáng chiếu soi thế gian, và các con cũng phân biệt 

được ai là người đúng đắn, ai là con cái thật của Chúa, vì thế, tất cả những sự dữ đã được cho 

phép xảy ra, và Mẹ khuyên nhủ các con để các con chuẩn bị sẵn sàng. 

Hãy nói với người ta rằng Lễ Giáng Sinh không phải là lễ để tổ chức tiệc, khiêu vũ 

và say sưa trong nhà. Nhưng, là sự chào đón Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ giáng 

sinh trong lòng các con. Ngài sẽ không sinh ra trong những ngôi nhà mà người ta nhảy 

nhót, khiêu vũ và cười đùa lớn tiếng vì rượu đã làm cho họ say sưa và khiến họ trở nên 

giống con cái ma quỷ hơn là con cái của Mẹ. Ðó là sự mời mọc tội lỗi, là sự xúi giục của 

ma quỷ, và đã bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm, nhiều thiếu nữ con của Mẹ đã đâm 

thấu tim Mẹ, vì trong những bữa liên hoan tập thể các con đã mất, mất tất cả, mất tất 

cả, chỉ còn lại sự nhục nhã và suy đồi, bởi vì các con không phải là con cái ngoan ngoãn 

của Mẹ Maria, bởi vì các con không muốn bắt chước Mẹ trong hành động, cách thức Mẹ 

cư xử trên dương thế. 
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Vâng, các con của Mẹ, đây là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người đàn ông hãy bắt 

chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và mọi người phụ nữ hãy bắt chước Ðức Trinh 

Nữ Maria trong sự đứng đắn, khiêm nhường, và cách Mẹ cư xử trên trái đất. Và các con cũng 

phải bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và cư xử như Ngài đã làm, khi còn ở nơi 

dương thế. Ngài luôn luôn cầu nguyện, thỉnh cầu, khuyên răn, nói sự thật, giảng dạy cho những 

người không hiểu biết và chữa lành những người bệnh hoạn. Các con cũng phải bắt chước 

Ngài, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ vấp ngã, bởi vì tất cả 

những ai yêu mến sự lầm lạc sẽ vấp ngã vì những lầm lỗi của mình. Nhưng những ai yêu mến 

sự thật, yêu mến công lý, thì Chúa sẽ bảo vệ họ và sẽ không cho phép họ bị ma quỷ lừa dối, 

không, Ngài sẽ không cho phép ma quỷ lừa dối họ. 

Bởi thế, các con thân mến, Mẹ đã đến, vì Mẹ ước muốn nói với các con điều khẩn thiết 

rằng nhà của người Kitô hữu chân thật khi họ không bắt chước lối sống của kẻ nghịch đạo, 

không bắt chước người tội lỗi. Có nhiều người nói rằng mình là Kitô Hữu, nhưng trong ngày 

Giáng Sinh họ lại phạm tội nhiều hơn, và họ phạm tội là vì họ đã bóp méo ý nghĩa của Ngày 

Lễ Giáng Sinh. 

Dĩ nhiên ngày Lễ Giáng Sinh là ngày hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc thánh thiện. 

Các con có thể hội họp, vâng, hội họp và nói chuyện như các Thánh, học hỏi, giảng giải cho 

người khác cách thức sống như người Kitô Hữu thật. Người Kitô Hữu hành xử giống nhau ở 

mọi nơi mọi lúc, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ và giúp họ tránh xa tội lỗi. 

 Vì thế, khi tất cả các con biết và hiểu tất cả những gì họ làm, thì hãy giảng dạy cho họ. 

Chúng ta phải chỉ bảo họ, để họ đừng phạm tội nữa, đừng làm đổ Nước Mắt của Mẹ và Máu 

của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng đã chết để cứu các con khỏi tội lỗi. Nhiều 

người đã làm cho ơn cứu chuộc ra vô ích vì sự cứng lòng, và bởi vì họ ham muốn lạc thú hơn, 

họ muốn hưởng thụ, và đó là sự sai lầm. Vâng, họ nên có niềm vui bắt nguồn từ Chúa, chứ 

không phải niềm vui của thế giới ban cho, hay niềm vui của ma quỷ, bởi vì với niềm vui nho 

nhỏ đó, nếu trong đêm đó Ðức Chúa Cha Hằng Hữu quyết định gọi linh hồn các con, các con 

sẽ không thức dậy để được sự sống, nhưng thức giấc trong Hỏa Ngục, nơi các con sẽ không 

bao giờ ra khỏi, nơi các con sẽ không bao giờ có được bất cứ thú vui nào. Nếu các con muốn 

có hạnh phúc thật, nếu các con muốn cười đùa và ca hát, các con phải làm điều đó như người 

Kitô Hữu thật, bởi vì nhiều người nói rằng người Kitô Hữu thật luôn luôn buồn bã và cay 

đắng. Không, người Kitô Hữu thật, con cái thật của Mẹ con cái thật của Chúa Giêsu Kitô Con 

Chí Thánh Mẹ hạnh phúc bởi vì họ tổ chức với cách thức như các thánh, và họ sung sướng mà 

không cần uống rượu, khiêu vũ, và không cần những niềm vui giả tạo. Ðó là những gì các con 

phải nói với họ, đây không phải là những bữa tiệc của người ngoại, nơi mọi người hội họp để 

nói những chuyện vô bổ, thay vì nói về lý do thật khiến cho họ hội họp. Ðây là điều họ làm ở 

nhiều ngôi nhà. Họ đến với nhau, nhưng họ không nói về Chúa Giêsu và Ðức Mẹ. Mẹ đề nghị 

các con hãy suy niệm về Giáng Sinh, và suy niệm với trái tim ăn năn. Và Mẹ muốn các con 

phải cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi, cho những gia đình Công Giáo không còn là 

Công Giáo nữa, vì họ đã bỏ qua nhiều thứ  

vốn là nguồn gốc của ơn sủng cho tâm hồn họ. 

Bây giờ, Mẹ cũng muốn nói với các con rằng, nếu linh mục từ chối không cho các con 

Rước Lễ khi quỳ gối, các con đừng buồn, nhưng cầu nguyện xin Chúa đến trong tâm hồn các 

con và Ngài sẽ đến, bởi vì đó chính là điều Ngài muốn, để được sinh ra trong lòng như Chúa 

Kitô Sống Ðộng, như Chúa Kitô đầy Yêu Thương. Và các con linh mục của Mẹ đã hủy diệt 

điều này, bởi vì các ngài không giảng dạy, bởi vì các ngài không nói những gì các ngài cần 

phải nói, và các ngài chống lại các con muốn nên thánh của Mẹ. Và hãy nhớ rằng, Chúa Cha 

Hằng Hữu đã nói rằng: “Hãy nên Thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và điều này xảy ra cho tất 

cả những ai đã chịu phép rửa trong Hội Thánh Công Giáo và là con cái của Mẹ. Nhiều người 
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đã quên điều này và làm cho con cái của Mẹ lẫn lộn, họ đã giới thiệu giáo lý khác lạ vào trong 

Hội Thánh, nơi mọi thứ đều được phép làm, vì con người có thể hưởng thụ tất cả những gì họ 

muốn. Tất cả những gì các linh mục thường nói như hãm mình, từ bỏ và cầu nguyện, bây giờ 

trở nên cũ kỹ, lỗi thời, và không có ích lợi gì cả, như nhiều người nói: “Bây giờ chúng ta hãy 

ca hát và nhảy múa,” và… phạm tội, bởi vì ai làm điều đó là phạm tội. Vì thế, các con thân 

mến, Những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng không được chấp nhận, bởi vì chúng tiêu diệt đi 

sự linh thiêng trong Thánh Lễ, và những ơn sủng rất cần thiết cho các con, ơn sủng rất cần 

thiết. Vì lý do đó, tội lỗi gia tăng gấp bội, tội lỗi đã gia tăng gấp bội trên khắp thế giới, bởi vì 

những Thánh Lễ này không sinh ơn ích như thuở ban đầu và là nguyên nhân người ta cải đạo 

và trở thành người Công Giáo. Bây giờ, không có gì khác biệt giữa người Công Giáo, vô thần 

(atheism), Do Thái Giáo, hay Tin Lành, không có sự khác biệt, bởi vì họ muốn được tân tiến. 

Mẹ cũng muốn nói với các con rằng nhiều người tin rằng những giáo huấn của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ giống như thời trang. Nhưng không, con người, 

con người thay đổi, con người có thể thay đổi, con người biến đổi, nhưng Chúa, không, 

Chúa luôn luôn tồn tại. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Ngài luôn giống nhau. Và 

vì thế, Giáo Lý của Ngài sẽ luôn luôn giống nhau, luôn luôn, luôn luôn qua muôn thế kỷ. 

Nhưng các con đã thay đổi hết bởi vì tình yêu không còn trong lòng các con nữa. Chúng 

đã bỏ đi việc cầu nguyện và hãm mình, và chúng đang mê ngủ, Chúng không nhận ra 

khi sự dữ bắt đầu giành được thế chủ động trong linh hồn và trái tim của chúng. Chúng 

đã không canh phòng; chúng đã không cẩn mật; chúng đã không cầu nguyện, và ma quỷ 

bắt được lúc chúng không sẵn sàng. Và, vì thế, chúng bóp méo sự thật, chúng đã và đang 

bóp méo những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, con đường đi đến 

sự thật. Danh Thánh của Con Mẹ bị xúc phạm khi những linh mục yếu kém không biết 

cách hướng dẫn dân Mẹ. Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, để con cái 

thật của Mẹ có thể chiếu sáng bởi nhân đức, đức tin và ánh sáng để thế giới có thể nhận 

ra họ. Mọi việc phải xảy ra như thế và Ðức Chúa Cha đã cho phép. Ðó là lý do tại sao 

Ma Quỷ đã truyền đi quyền lực, bởi vì quyền năng đã được ban cho hắn, bởi vì mỗi 

người phải chịu thử thách, và chỉ những ai yêu mến sự thật, yêu mến công lý, và thật 

lòng yêu mến Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ, mới được cứu, và những ai yêu mến 

sự sai lầm và tội lỗi sẽ vấp ngã trước sự sai lầm. Vì thế, các con phải yêu mến sự thật, bởi 

vì chỉ có sự thật mới giúp cho các con trong thời buổi này.  

Chỉ nhờ sự hiểu biết sự khác biệt giữa thiện và ác cách đúng đắn các con mới có thể hiểu 

được rằng Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng các con trong những ngày tháng khủng khiếp này. 

Ngài sẽ soi sáng, nhưng các con phải cầu nguyện. Các con phải xin các Ơn của Chúa Thánh 

Thần, rồi các con mới hiểu được hoa quả của Thần Khí. Con chí Thánh Mẹ sẽ tỏ ra nhiều mầu 

nhiệm cho các con, nhiều mầu nhiệm vẫn chưa được tỏ lộ, vì thế thần khí sai lầm không thể 

làm hại các con được. Do đó, chúng chưa được bày tỏ, nhưng chúng sẽ được bày tỏ. Ðể rồi 

thế giới sẽ hiểu, và không chú ý tới những tiên tri giả và những tiến sĩ giả đã xâm nhập 

(introduce) vào trong Hội Thánh để lừa dối dân của Mẹ. 

 

Vì thế, hỡi các con, các con phải xin ơn phân định, các con phải xin ơn đó, bởi vì 

chỉ có ơn phân định mới giúp đỡ cho các con, bởi vì sẽ đến thời người ta gian ác, người 

ta đi theo quân vô thần nghịch đạo (impious). Các con phải tránh khỏi những người chỉ 

muốn làm hại các con. Các con phải cảnh giác. Ðừng đi theo quân vô thần nghịch đạo, 

đừng theo những người nhạo báng cũng như những người từ chối Chúa, từ chối Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Ðừng theo họ, không, bởi vì, họ, họ yêu mến sự 

sai lầm, họ yêu mến sự giả dối, nếu họ không thấy điều này đúng lúc, nếu họ không ăn 

năn, họ sẽ chết trong lừa dối, chết trong sai lầm. Và đó là án phạt đời đời.  
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Vì lý do đó, các con phải chiến đấu, bởi vì ngày ấy đã đến gần và thế giới đang giảng 

dạy những giáo lý sai lạc, trong đó họ nói rằng thế giới phải vui mừng, phải cười đùa, phải 

nhảy múa, bởi vì sau đó sẽ không còn gì tồn tại, và không; họ nói rằng hãm mình và đau khổ, 

tất cả những việc này phải bỏ sang một bên, Chúa không muốn ăn năn thống hối, Chúa không 

muốn đau khổ, bởi vì Ngài, Ngài đã sống lại. Ðiều này đúng, vâng, Ngài đã sống lại, nhưng 

các con thì chưa. Nếu các con muốn được sống lại, các con phải chết, các con phải chết cho 

tội lỗi, các con phải chết cho tất cả những thói hư nết xấu khiến cho các con trở nên xấu xa. 

Hãy nói với người ta rằng vui không có nghĩa là uống cho say đến nỗi không còn nói 

được nữa, không còn đi được nữa. Ðó không phải là hạnh phúc; đó là thói hư dẫn các con đến 

cái chết vĩnh viễn. Mẹ đau đớn năm này sang năm khác, vì người ta làm những việc này, và 

người ta tổ chức tiệc, thật ra là những cuộc truy hoan trác táng (orgy). Và điều đó khiến cho 

Con Chí Thánh và Mẹ không nhìn đến những gia đình đó, vì thấy thần khí xấu xa đang bắt 

đầu ở đó, và hắn đã làm cho các con không thể đau khổ hay than khóc. Con cái đích thật cảm 

nghiệm được hạnh phúc thánh thiện, bình an thánh thiện, bởi vì Chúa Giêsu Con Mẹ đã sinh 

ra trong họ. Và điều này giúp họ nên Thánh, bởi vì khi Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn họ, 

điều đó không có nghĩa là các con sẽ cay đắng và buồn bã, và đi vòng quanh trên thế giới, tỏ 

ra những vấn đề và sự đau đớn của các con. Không, không phải như vậy. Khi con cái thật của 

Mẹ hội họp với nhau, có sự thánh thiện trong những buổi họp mặt, thật hạnh phúc, và bình an 

và Chúng Ta đến những nơi đó, Chúng Ta thuộc về Thiên Ðàng, Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ, Thánh Giuse Ðấng Phối Ngẫu của Mẹ, Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, Chúng 

Ta đến nơi những buổi liên hoan đó. Ở những buổi liên hoan trong đó Lần Ðến Ðầu Tiên của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ được vinh danh thật, và nơi Chúng Ta tìm được nơi nghỉ 

ngơi nơi những tâm hồn của các con. Và đêm đó, Chúng Ta không phải là không có nơi để cư 

ngụ, nhưng hơn nữa là cư ngụ trong căn nhà xinh đẹp, nơi con cái Mẹ nhớ đến Chúng Ta, nơi 

con cái Mẹ Vinh Danh Chúng Ta, nơi đó Chúng Ta hạnh phúc, vì được chia sẻ với con cái của 

Chúng Ta. 

Các con có thể nhóm họp, các con có thể, nhưng như những vị Thánh. Các con có thể 

nói, các con có thể sung sướng và có thể nghe nhạc, nhưng nhạc từ Thiên Ðàng, nhạc mà Thiên 

Ðàng gởi đến để giải trí trong Thần Khí, không phải là thứ nhạc ồn ào, nhạc đâm thủng màng 

nhĩ vì tất cả những tiếng ồn nó sinh ra. Và trong những điệu vũ có sự uốn éo như khiêu vũ 

(contortion), và người ta làm nhiều động tác lố bịch và bẩn thỉu, Chúng Ta lẩn tránh, Chúng 

Ta rời nơi đó bởi vì Chúng Ta không thể ở những nơi tội lỗi. Vâng, hỡi các con, đó là lý do 

Mẹ nói với các con việc này ngày hôm nay, để các con có thể suy nghĩ và hiểu rằng những 

buổi liên hoan là để ngợi khen Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Duy 

Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, vì hành động đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ, đã tự hiến thân Mình cho thế gian để chuộc tội cho nhân loại, để giải thoát họ khỏi tội lỗi. 

Nhưng các con phải hợp tác, các con con phải hợp tác bằng việc học hỏi Giáo Lý chân thật. 

Lúc này là lúc người ta khước từ Giáo Lý chân thật, từ chối tất cả những gì đến từ Chúa, tất 

cả những gì Thánh Thiện, bởi vì họ muốn vui vẻ, và không muốn điều gì khiến cho họ bị tiết 

chế, và nên giống như Cha Trên Trời. Vâng, Hỡi các con, vì thế hôm nay Mẹ đến, vì Mẹ sẽ 

không gặp các con cho đến sang năm, và năm tới sẽ là năm có nhiều tai họa. Vì thế, nếu các 

con nhóm họp trong ngày Lễ Giáng Sinh năm nay, hãy nhóm họp trong cách thức thánh thiện, 

và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, để người ta có thể hoán cải, để các con linh mục, giám mục 

hồng y và các tu sĩ của Mẹ sẽ cải thiện đời sống, thấy được ánh sáng, và đừng chiến đấu chống 

đối lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì những ai chống lại Ngài sẽ phải chết, sẽ 

phải chết. Họ đã làm điều này, hỡi các con, họ đã làm điều này khi làm mất đi tính thiêng liêng 

của Thánh Lễ. Trái tim Mẹ đau đớn và khóc than với nỗi đau mãnh liệt, rất mãnh liệt, bởi vì 

Thánh Lễ đã bị tục hóa và các con hư mất, bởi vì các con không muốn hiểu rằng các con đang 
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chiến đấu chống lại Chúa, bởi vì các con không muốn cho Ngài quyền được hưởng sự tôn 

sùng. Không, các con không muốn cho Ngài quyền đó. Và Chúng Ta đau khổ, khi thấy các 

con linh mục cứng lòng và tranh cãi. 

Các ngài nói về quyền tự do ở đây và quyền tự do ở đó, và mọi người có thể làm theo ý 

mình. Nhưng khi các con Mẹ xin được Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, thì các ngài từ chối. Vì 

thế, những gì họ giảng dạy về tự do có ý nghĩa gì? Nếu mỗi người có thể làm theo ý mình, tại 

sao các ngài không cho phép con cái Mẹ Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, tại sao? Bởi vì các ngài 

cứng lòng, và sự chống đối đã hiển trị trong linh hồn các ngài. 

Bởi thế, hỡi các con, Mẹ đã đến để giáo huấn các con về việc này. Nếu các con không 

được Rước Lễ, bởi vì các con của Mẹ từ chối, nếu các ngài từ chối không cho các con Chúa 

Giêsu Con Mẹ, đừng đau buồn, bởi vì Mẹ sẽ ở bên cạnh mỗi người các con muốn quỳ gối 

nhưng không thể được, và chính Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con Con của Mẹ, Mẹ sẽ ban chính 

Ngài cho các con, và các con sẽ được an ủi. Như thế đừng đau buồn, bởi vì tất cả những điều 

này được cho phép, để những lời tiên tri được ứng nghiệm, để những lời tiên tri trong Kinh 

Thánh chưa được hoàn tất có thể được ứng nghiệm. Nhưng các con của Mẹ đã nhắm mắt lại, 

và Chúa Cha cho phép tất cả những sự ấy xảy ra, để mọi sự có thể được ứng nghiệm. Các con 

không phải đau buồn, bởi vì Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ các con, để sau 

cuộc biến loạn này các con sẽ được cư ngụ nơi  hạnh phúc vĩnh viễn, nơi các con sẽ vui mừng 

luôn, cười đùa luôn, bởi vì điều đó đã được chuẩn bị từ thuở tạo thành thế giới, và đã được sắp 

sẵn cho tất cả những ai là con cái thật của Mẹ. Ðừng lo lắng và đừng khóc than, vì Mẹ sẽ ở 

với các con và giúp đỡ các con trong thời gian khốn khó sắp tới. 

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. Amen. Ước gì tất cả những ảnh tượng, cỗ tràng hạt, ảnh tượng mang lại lợi ích cho các 

con, và giúp đỡ các con trong thời buổi tăm tối sắp tới. Bây giờ, Mẹ chào tạm biệt các con và 

chờ đợi các con đến buổi họp mặt tiếp theo, lúc đó Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con và 

Mẹ sẽ không nói với các con cho đến sang năm.  

Nhưng Mẹ sẽ ở với các con cách thiêng liêng; Mẹ sẽ luôn ngự trong mỗi người các 

con. Và khi các con có vấn đề hay điều gì làm cho các con đau đớn, Mẹ sẽ đến để giúp đỡ 

các con. Như thế, hỡi các con, Mẹ cầu chúc cho tất cả các con một Giáng Sinh thánh 

Thiện, và ước muốn các con suy gẫm về sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ, suy gẫm về Lần Thứ Nhất Ngài đã đến 2000 năm trước, và Lần Thứ Hai rất 

gần.  

Ðó là lý do Mẹ muốn các con suy gẫm về điều này, ước gì ơn sủng sẽ được ban cho 

các con trong Giáng Sinh năm nay, bởi vì đó là khởi đầu mọi sự.  

Hỡi các con yêu dấu, Mẹ vui sướng khi được liên lạc với các con, để có thể nói với các 

con tất cả những điều này, vì Trái Tim Mẹ đau buồn và than khóc, khi thấy nhiều người phạm 

tội trong Ðêm Thánh Thiện đó. Vì thế, hỡi các con, hãy luôn luôn đi trong đàng nhân đức, các 

con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. Amen. 

 

THÔNG ĐIỆP 05: BỘI GIÁO 
(Guatemala Ngày 9 Tháng 12 Năm 1988) THÔNG ÐIỆP SỐ 5 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE 

  

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và 

đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây. Các con yêu dấu, 
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hôm nay Cha lại đến để dạy dỗ các con như một người Cha đầy Yêu Thương, Cha đã và đang 

đến để dạy dỗ các con, bởi vì trong những lúc xáo trộn này Cha sẽ nói với các con nhiều việc 

mà Cha đã giữ trong Thánh Tâm Cha trong một thời gian dài. Như Cha đã nói trong những 

thông điệp trước rằng Cha sẽ luôn đến để dạy dỗ các con như một Người Cha đầy Yêu Thương. 

Vậy thì, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề quan trọng, khiến cho các con lẫn lộn rất nhiều, 

đó là SỰ BỘI GIÁO. 

Vâng, Hỡi các con, nhiều người không hiểu được điều này, các con linh mục của Cha 

không hiểu được điều này, và họ là những người gây nên sự Bội Giáo Trầm Trọng. Vâng, các 

con của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y và các tu sĩ bị lẫn lộn, họ đã sai lầm, khi nói 

rằng tất cả những ai lắng nghe những thông điệp là sai lầm, và không phải là như vậy. Hôm 

nay, Cha đến để giải thích cho các con điều đó, bởi vì Cha thấy có nhiều điều lẫn lộn, và bội 

giáo có nghĩa là bội giáo, rời bỏ, loại bỏ Giáo Lý của Cha, và hủy diệt Hội Thánh của Cha. Ðó 

là sự bội giáo, bởi vì các ngài đã rời bỏ Cha để đi theo những người vô thần, theo giáo lý mới, 

các ngài đã loại bỏ Giáo Lý Thánh Thiện của Cha, Giáo Lý mà Cha đã đến trong thế giới để 

giảng dạy cho các con lần thứ nhất. 

Vâng, khi các con bỏ rơi Giáo Lý này, khi các con bỏ rơi Hội Thánh của Cha, khi các 

con bỏ đi tất cả những gì là Thánh Thiện mà Cha đã tích lũy trong Hội Thánh để đi theo những 

giáo lý xa lạ khác, những giáo lý mới khác, các con đã vi phạm sự Bội Giáo Trầm Trọng mà 

Cha đã nói trong Kinh Thánh, và đây là ý nghĩa của điều đó. Vâng, hỡi các con, trước khi Cha 

đến lần Thứ Hai, các con sẽ thấy hiện tượng bội giáo, các con sẽ thấy Con Người Tội Lỗi tỏ 

mình ra cho các con, Con Cái của sự Suy Ðồi muốn ngồi trên ngai của Cha và đóng vai của 

Cha. Ðiều này được viết trong Kinh Thánh, điều này đang ở trước mắt các con, sự Bội Giáo 

Trầm Trọng đang ở giữa các con, và đó là lý do khiến cho các con thấy trong Hội Thánh Giáo 

Lý Cha đã bị bỏ qua một bên, chúng đã bỏ rơi Cha, chúng đã hủy diệt Bí Tích Thánh Thể với 

giáo lý mới, và đó là sự bội giáo. 

Các con của Cha nói rằng đó là sự thật, nhưng không phải như vậy; và chúng đổ thừa  

cho các con của Cha là bội giáo, là bỏ rơi Cha, nhưng họ mới là những người làm việc đó, họ 

là những người đã từ bỏ Giáo Lý của Cha để du nhập giáo lý  của con người và chúng chưa 

nhận ra điều gì đang xảy ra, để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Ðó là lý do tại sao điều đó 

được cho phép, Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép, Ngài cho phép điều đó xảy ra để các 

con thấy rằng mọi sự phải xảy ra, để Lời Chúa được gìn giữ và ứng nghiệm về việc Bội Giáo 

Trầm Trọng. Ðó là việc có nhiều người từ bỏ Giáo Lý Cha đã giảng dạy mà đi theo giáo lý do 

Ma Quỷ sáng chế ra. 

Vâng, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con điều này, để các con chuẩn bị mà không 

bị nhầm lẫn. Các con linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân đang Bội Giáo Trầm 

Trọng, và họ diễu cợt những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ không muốn theo họ. Và các 

linh mục theo Cha, những ai muốn theo Cha, bị làm nhục, bị chế nhạo. Và bởi vì không vâng 

lời, các ngài đổ thừa người khác bội giáo. Nhưng chính các ngài mới là những người vi phạm 

việc bội giáo, bằng việc giới thiệu giáo lý mới vào trong Hội Thánh và loại bỏ tất cả những gì 

là thánh thiện thiêng liêng mà Cha đã truyền lại trong Hội Thánh của Cha. Vâng, hỡi các con, 

nhiều linh mục biết họ làm sai, nhưng họ không làm được gì cả, không làm được gì cả, bởi vì 

vị bề trên buộc các ngài bội giáo. Cha sẽ nói với các con một điều rất quan trọng. Tất cả các 

con biết rằng mình ở trong sự thật phải đấu tranh để bảo tồn Giáo Lý của Cha, các con phải có 

tiếng nói, để người khác có thể lắng nghe và thấy rằng họ đã làm sai. Nhiều linh mục biết mình 

làm sai, nhưng không nói ra vì sợ hãi, họ cúi đầu và để cho Ma Quỷ hành động, và điều này, 

hỡi các con, đó là sự HÈN NHÁT. Và hèn nhát cũng là tội lỗi. Và nhiều người, nhiều người 

bị án phạt, nếu họ không từ bỏ tính hèn nhát bệnh hoạn và bảo vệ Giáo Lý của Cha, và bênh 

vực tiếng nói của Cha. 
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Vâng, hỡi các con, một số linh mục muốn lên tiếng, nhưng bề trên buộc các ngài phải im 

lặng và phản bội Hội Thánh. Bởi thế, Cha nói với các con rằng Cha đã đến để giảng dạy cho 

các con những việc này, để các con nhận thức được các con đã lẫn lộn như thế nào, và các 

ngài không muốn hiểu, các ngài không muốn lãnh hội rằng các ngài là những người vi phạm 

việc bội giáo mà Cha đã báo trước, như được tiên tri trong sách Phúc Âm.  

Trước khi tên ngụy Kitô lộ diện, sự Bội Giáo Trầm Trọng, đã ở trong Hội Thánh; 

sẽ đến. Nó đang ở đó, hãy mở lớn mắt, để các con đừng bị lừa  dối. Các con linh mục đã 

bỏ rơi Giáo Lý của Cha, các ngài đã để cho những người không được thánh hiến 

(consecrated) đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đó là một tội trọng. 

Các ngài đã để cho phụ nữ, nữ tu và người giáo dân đụng chạm đến Mình Thánh của 

Cha, hãy biết rằng đây là tội trọng, bởi vì, không có ai, không có ai không được thánh 

hiến, không phải là linh mục, có thể đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, không ai được 

đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, nếu họ không được thánh hiến, không phải là linh 

mục, nếu đôi tay của các ngài không được chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này. Các ngài 

biết điều này, nhưng đã ngủ quên và để cho Ma Quỷ hành động trong các ngài. Các Ngài 

đã để cho quân nghịch đạo dùng Lời Chúa mà giảng dạy, giảng dạy những giáo lý làm 

con cái Cha lầm lạc. Các Ngài để cho những người không có ơn trợ giúp của Chúa Thánh 

Thần giảng dạy, giảng dạy và lừa dối, và cho phép những kho tàng để lại cho các con bị 

cướp phá, và các ngài mỉm cười, mỉm cười và yêu mến tên trộm đã lấy đi kho tàng của 

các ngài. Thật đáng buồn, thật cay đắng, thay vì đau buồn và phẫn nộ, bởi vì khi bị cướp 

phá và cưỡng đoạt, các ngài mỉm cười sung sướng và nói rằng:  

“Hãy để họ làm việc cho chúng ta, để họ nói thay chúng ta, để họ cho Rước Lễ, để 

các ngài có thể nghỉ ngơi, điều này tốt.” Và các ngài không biết trong ngày Thịnh Nộ của 

Chúa, mỗi người sẽ bị gọi đến trước tòa phán xét và sẽ được hỏi tại sao các ngài lại để 

cho kho tàng được tích lũy trong Hội Thánh bị cướp phá và cưỡng đoạt. 

Các Ngài nói rằng Chúa sẽ không phạt, Ngài giàu lòng thương xót. Vâng, hỡi các con,  

Cha giàu lòng thương xót, nhưng Cha cũng công minh; rất công minh. Và hãy nhớ rằng Cha 

cũng trừng phạt, Cha cũng trừng phạt. Cha yêu thương các con bao nhiêu thì Cha cũng quở 

trách các con nhiều bấy nhiêu. Và đừng quên rằng trong lịch sử đầy những  cuộc trừng phạt 

mà Thiên Chúa, Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần đã phạt con cái của Ngài. Hãy xem thí dụ về ông Noê. Vì vâng lời, ông và gia 

đình được cứu, nhưng tất cả những người còn lại đã bị phạt lũ lụt nặng nề. Thành Sodoma và 

Gomorra cũng bị trừng phạt, những người được chọn bị trừng phạt, những người được chọn, 

những người được Thiên Chúa nuông chiều, dân Do Thái. Các con có những bằng chứng rằng 

Cha đã giáng phạt. Họ đã bị giáng phạt phải sống phân tán, không có tổ quốc, không có Chúa. 

Các con không thể chối bỏ rằng Giáo Hội đã không công nhận, Hội Thánh của những người 

được tuyển chọn, của những người được nuông chiều (repudiated) đã không công nhận. Cha 

nói với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, Cha viếng thăm những người được tuyển chọn, 

vì Hội Thánh đã không sinh hoa quả, và vì thế họ từ chối, bởi vì họ không biết Thiên Chúa 

của họ, khi Ngài đến viếng thăm họ, khi Ngài đến để dạy dỗ họ. Họ đã không chấp nhận Ngài 

và đóng đinh Ngài. Bây giờ, các con thân mến của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ 

và giáo dân, các con đang ở cùng địa vị đó, các con không nhận ra Thiên Chúa của các con, 

khi Ngài đến viếng thăm, các con đóng kín cửa và không muốn lắng nghe. Vâng, các con thân 

mến, Cha nói với các con điều này, vì những ngày cay đắng đang đến, thời gian khủng khiếp 

tàn bạo, thời kỳ Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm các con và các con không nhận ra Ngài ở giữa 

các con, các con không muốn lắng nghe, giống như những người Do Thái được chọn đã làm 

một lần,  khi Cha Ðến Lần Thứ Nhất. Các con cũng giống như vậy, khi từ chối Lời Cha, nhạo 
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báng những thông điệp của Cha; nhưng khi thời gian đến các con sẽ thấy ai là người Bội Giáo 

Trầm Trọng trong sách Kinh Thánh.  

Vì Cha lập lại những gì đã nói trong Kinh Thánh, rằng trước khi Cha Ðến Lần Thứ 

Hai, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Trầm Trọng, và nó ở đang đây, và đang tiến tới nhanh, 

vì Hội Thánh đã trải qua nhiều thay đổi, có nhiều giáo lý mới, nhiều nghi thức mới, nhiều 

ý kiến mới, như thể Chúa là một thời trang thay đổi theo thời gian. Các con biết rằng 

Thiên Chúa luôn luôn tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, các con biết điều 

đó. Thế thì tại sao các con thay đổi giáo lý của Cha? Tại sao các con bỏ đi phẩm phục 

thánh thiện? Tại sao các con để cho người không được thánh hiến đụng chạm đến Thánh 

Thể Cha?  

Ðó có phải là bội giáo hay không? Vâng, đó là bội giáo, vâng, đó chính là bội giáo, 

bởi vì các con không vâng lời Cha dạy dỗ và đổ thừa cho những người muốn theo Cha, 

những người muốn theo Giáo Lý Cha đã dạy, và Cha đã truyền lại, các con đã bách hại 

họ, nhạo báng họ. Và nếu họ không lắng nghe các con, các con sẽ loại họ sang một bên 

và gọi họ là bội giáo. 

Không, hỡi các con, Cha muốn cho các con hiểu điều này, bởi vì Cha đang nói với các 

con, bởi vì các con là con cái của Cha. Cha không kể đến những người nghịch đạo, Cha không 

kể đến những người Thệ Phản, Cha sẽ kể đến những người đã bị từ chối một lần trước đây, 

bởi vì họ đã không tích lũy kho tàng cùng với họ. Cha ủy thác những kho tàng trong tay các 

con, và những đôi tay của các con sẽ trả lời rằng các con đã thi hành những gì Cha đã dạy các 

con. Các con hiểu rằng thiên chức Linh Mục là chức thánh, các con biết rằng chỉ có đôi tay 

của các con được phép đụng chạm đến Mình Thánh Chúa. Tại sao các con cho phép những 

đôi tay không được thánh hiến làm việc này? Tại sao các con cho phép Phúc Âm Cha ra lệnh 

cho các con giảng dạy đặt vào miệng của những kẻ nghịch đạo, những người không có Chúa? 

Tội lỗi của các con rất nặng nề, hỡi các con, rất nặng nề, nhưng Cha, như một Người Cha đầy 

Yêu Thương, Cha muốn giúp các con, Cha không muốn các con bị án phạt, Cha muốn  

cứu các con. Nhưng nếu các con không lắng nghe Lời Cha, các con sẽ bị phạt nặng. 

Cha cảnh cáo các con, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ các con nói rằng không 

có cuộc thanh tẩy, và đây là một sự dối trá lớn, bởi vì trong ngày của Cơn Thịnh Nộ 

Chúa, các con sẽ thấy cuộc trừng phạt của Cha. Cha giàu lòng thương xót nhưng Cha 

cũng rất công minh, các con thân mến, và khi các con nhìn thấy Công Lý của Cha, các 

con sẽ nhận ra rằng mình sai lầm.  

Nhưng khi các con nhận ra sự sai lầm, thì đã quá trễ, bởi vì Con Cái của Sự Suy 

Ðồi sẽ ngồi lên ngôi Cha và hắn sẽ đóng vai Cha. Và khi các con thấy hắn, khi hắn ở 

trước các con, thân hình các con sẽ run rẩy vì sợ hãi, mắt các con sẽ bị nổ tung vì cơn 

sốc, và các con không thể đi lui được. 

Ðó là lý do mà Cha mời gọi các con lần nữa và lần nữa, để các con chú ý tới Lời Cha, để 

các con thấy rằng các con đã nhầm lẫn, bởi vì các con đã từ bỏ Lời Cha và Giáo Lý của Cha. 

Các con đã đi với những giáo lý do con người sáng lập, và các con gọi đó là canh tân. Giáo 

Lý của Cha có cần được canh tân hay không? Giáo Lý của Cha có Thánh Thiện, duy nhất và 

hoàn hảo hay không? 

Ðó là lý do khiến các con mắc lỗi. Họ tin rằng họ có sự thật. Nhưng vì họ đã bỏ cầu 

nguyện, bỏ sự ăn năn, bỏ sự hy sinh, thì lối vào của ma quỷ được làm cho dễ dàng, và bây giờ 

thì hắn đã ở trong Giáo Hội. Hắn sẽ sớm biểu lộ danh tánh, và các con sẽ hiểu tội lỗi của các 

con. Nhưng sẽ quá trễ; Cha lập lại, đã quá trễ, bởi vì các con không lắng nghe Chúa, khi Ngài 

phán. 

Hãy để ý đến Lời Cha và suy gẫm chúng, bởi vì các con là kẻ bội giáo. Và các con không 

chỉ sung sướng vì điều này, các con con còn buộc người khác phải bội giáo; và vì thế mà tội 
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lỗi các con gia tăng gấp bội, hỡi các con. Hãy để người khác tự cứu lấy họ; nếu các con không 

muốn cứu lấy mình, ít ra hãy để cho người khác tự cứu lấy họ. Hãy để cho các con linh mục, 

tu sĩ, giám mục, hồng y, hãy để cho những ai thấy sự thật, những ai nhận ra Cha, bởi vì chiên 

Cha thì nghe tiếng Cha, họ đã nhận ra Chúa của họ, hỡi các con thân mến, hãy để cho họ, để 

cho họ tiếp tục ở trong sự thật và đừng buộc họ phải bội giáo, bởi vì nếu các con làm như thế, 

tội lỗi của các con sẽ nhân đôi và án phạt của các con sẽ là án phạt đời đời, đời đời. Và đừng 

nói rằng Cha sẽ không phạt, bởi vì đó là sự dối trá lớn. Hãy đọc Kinh Thánh và nhìn xem 

những thí dụ trong đó, những nơi Chúa đã trừng phạt; và cuộc trừng phạt của các con đã đến 

gần, nếu các con không chú ý đến lời Cha. Các con có thể nhạo báng những ai theo sự thật; 

nhưng nếu các con nhạo báng Chúa Thánh Thần, tội của các con sẽ không được tha. Cha cảnh 

cáo các con, bởi vì khi các con từ bỏ sự thật và sống theo sự lừa dối, sau này các con sẽ hiểu 

điều đó, nhưng sẽ quá trễ. Bởi vì Cha mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ còn thời gian, 

bây giờ các con còn làm được một số việc và có thể phản ánh và đi theo sự thật, bởi vì, Cha 

lập lại cho các con, khi tên ngụy Kitô lộ diện, các con sẽ thấy hắn, nhưng sẽ quá trễ. Vâng, hỡi 

các con, Cha đến để giảng dạy các con, để các con học hỏi, để các con không hối tiếc, khi các 

linh mục xúc phạm và nói với các con rằng các con sai lầm. 

         Ðừng chú ý đến họ, nhưng hãy đi theo sự thật, hãy đi theo Cha, bởi vì những ai đi 

theo bước chân Cha sẽ được cứu, tất cả những ai lắng nghe lời Cha sẽ không sợ hãi, bởi 

vì Cha sẽ  

canh giữ họ, Cha sẽ giúp đỡ họ, Cha sẽ bảo vệ họ chống lại tên ngụy Kitô. 

Nhưng các con, hãy lắng nghe Cha ngay từ bây giờ, bởi vì sau này sẽ quá trễ. Và Cha 

đang nói cho các con của Cha, những linh mục, tu sĩ và giáo dân những người tin tưởng nơi 

Cha, tin tưởng nơi Lời Cha, nhớ Giáo Lý của Cha và áp dụng trong đời sống, những ai yếu 

đuối và không có can đảm lên tiếng và nói lên những gì họ cảm thấy và suy nghĩ. Vâng, hỡi 

các con là linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân hãy ở lại trong sự thật và biết rằng 

Cha là Ðấng nói trong tâm hồn các con, đừng sợ, hãy nói lên. Bắt đầu nói rằng các con tin 

tưởng nơi Cha. để người khác thấy được sai lầm của họ. Nếu họ buộc các con bội giáo, điều 

đó thật đáng buồn, hỡi các con, thật đáng buồn vì điều đó, hãy giữ sự thật trong lòng, đừng 

chống lại, các con không muốn quyết tâm đấu tranh để giữ linh hồn. Và các con linh mục phải 

biết điều đó, nếu các ngài không lắng nghe Tiếng Cha, các ngài sẽ hư mất. Một số người vẫn 

còn vững Giáo Lý, họ vẫn còn bền vững với tất cả những gì thánh thiện và vâng lời, nhưng họ 

chịu rất nhiều áp lực và không được để cho yên. Với những người này Ta sẽ nói như sau: “Hãy 

đấu tranh, hỡi các con, Cha sẽ ở bên cạnh các con, và Cha sẽ giúp các con cất tiếng nói. Ðừng 

để các ngài buộc các con bội giáo, bởi vì nếu các con phạm tội này, các con sẽ hư mất.” Vì 

thế, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con chủ đề quan trọng này, vì có nhiều người nhầm 

lẫn. Và họ trở nên đau buồn khi linh mục nói với họ là họ sai lầm. Cha muốn tất cả mọi người 

hiểu rằng, tất cả các con, sự bội giáo là ở chỗ này, và các con linh mục của Cha, những người 

chấp nhận những giáo lý  mới, những thay đổi, những  

người cho phép những đôi tay không được thánh hiến, đôi tay phụ nữ, tu sĩ và giáo dân đụng 

chạm đến Thánh Thể của Ta, họ là những người Bội Giáo nghiêm trọng mà Cha đã tuyên bố. 

Vì lý do đó, Cha nói với các con sự thật rằng các con biết được điều đó và nói với những 

người khác điều đó. Và nói với những linh mục đã nói rằng các con sai lầm, hãy nói với các 

ngài những gì Cha mới nói với các con, bởi vì không phải các con nói nhưng chính Cha đã 

nói, Chúa Giêsu  thành Nazareth, Thiên Chúa đầy Yêu Thương, Thiên Chúa đã chết trên Thập 

Giá để cứu rỗi nhân loại. 

Nhưng nếu các linh mục làm cho Công Ơn Cứu Chuộc của Cha trở nên vô dụng, các 

ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi lớn lao trước tòa Chúa, bởi vì các ngài đã bỏ Giáo Lý 

của Cha, đã bỏ Hội Thánh của Cha. Ðó là những gì Cha muốn nói với các con, để các con 
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cảnh giác, bởi vì như một Người Cha đầy Yêu Thương, Cha cần phải giảng dạy cho các con. 

Và đây là những gì Cha đến để nói với các con hôm nay, để các con bảo đảm những gì các 

con nói, và không ai có thể khiến các con nhầm lẫn được. Hãy nói với mọi người rằng không 

phải các con nói những điều này, nhưng chính Cha, Chúa của  các chúa Ðấng sẽ sớm đến để 

phán xét tội lỗi của các con. 

Bây giờ, hỡi các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những 

hoa hồng, tất cả những ảnh tượng, và những cỗ tràng hạt, để chúng có thể trợ giúp, an ủi và 

bảo vệ các con trong thời kỳ khó khăn khắc nghiệt sắp đến. Cha chúc lành cho các con Nhân 

Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Hỡi các con yêu dấu của cha, Cha chờ đợi các con trong lần họp tới, trong đó Cha sẽ có 

một chủ đề khác, để mở mắt các con, để giảng dạy các con, để hướng dẫn các con trong thời 

buổi khắc nghiệt sắp tới. Vì thế, hỡi các con thân mến, Cha cám ơn các con đã hiện diện nơi 

đây và chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ứơc gì bình an 

ở lại trong tâm hồn các con và đừng quên rằng Cha sẽ ở với các con, chiến đấu cho sự thật và 

sự sống. Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp đỡ các con, Cha và Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, 

cũng là Mẹ của các con. 

 

  

THÔNG ĐIỆP 06: ƠN SỦNG CHÚA 
(Guatemala Ngày 13 Tháng 1 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 6 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO 

NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

         Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như đã nói 

với các con trong những thông điệp trước đây, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ đến và nói với các 

con, và cũng để dạy dỗ các con, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong tất cả những  

lần Hiện Ra, Mẹ và Con Mẹ đến để dạy dỗ cho các con của Mẹ, để dạy dỗ chúng, để chỉ dạy 

cho chúng mọi sự chúng cần phải biết. Vậy, hôm nay Mẹ đến để nói về một việc rất quan 

trọng, đó là ƠN SỦNG CHÚA. 

Hỡi các con, các con nhớ rằng, Giáng sinh chỉ mới qua có vài ngày thôi. Và trong những 

ngày này khi gặp gỡ, nhiều người chỉ chúc nhau như sau: “Giáng SinhVui Vẻ và Năm Mới 

Hạnh Phúc.” Mẹ đi đến việc giải thích cho các con ý nghĩa của những lời chúc này. Người ta 

cần phải trao tặng cho nhau ý nghĩa thật của những lời chúc tụng, bởi vì, như các con thấy, 

nhiều người, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau.  Ở Guatemala nhiều gia đình 

buồn rầu, họ đã buồn rầu vì không muốn vâng lời, ngay cả khi Mẹ đã nói với các con, và 

khuyên các con nên tổ chức Lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, và nên hiểu ý nghĩa thật của những 

việc cử hành lễ này. 

Các con biết rằng nhiều người đã chết, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm 

sau. Và người ta nói rằng: “Nếu họ ở trong tình trạng ơn sủng, họ sẽ lên Thiên Ðàng.”  Và 

điều gì sẽ xảy ra nếu họ không ở trong tình trạng ơn sủng? Nếu họ đang phạm tội trọng, họ sẽ 

không lên Thiên Ðàng. Và Mẹ sẽ nói với các con, các con của Mẹ, có nhiều điều lẫn lộn, rối 

rắm. Vì thế mà Mẹ đến để giảng dạy cho các con. Trong những ngày này trước tiên người ta 

nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ,” bởi vì họ chỉ nghĩ tới vật chất. Họ muốn cười đùa, ăn uống, và mở 

quà, và làm tất cả, làm tất cả những gì họ không nên làm trong ngày đó. Như Mẹ đã nói với 

các con trong thông điệp trước, mọi người họp lại để có một thời gian tốt đẹp trong ngày Giáng 

Sinh, và trong ngày đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong lòng các con. Nhưng trong một số gia đình 

người ta không vâng lời, và thay vì nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ” họ nên nói rằng: “Giáng Sinh 
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Thánh Thiện.” Và với từ ngữ: “Một Năm Mới Hạnh phúc,” nhiều người tin rằng với lời chúc 

tụng đó họ sẽ làm cho người ta hài lòng, vì họ đã chúc cho người ta được may mắn, dồi dào, 

việc làm tốt, và có được những gì cần thiết. Ðiều này tốt, hỡi các con, có việc làm và những 

việc đó đều là tốt. Nhưng họ phải chúc tụng và ban tặng ý nghĩa thật của từ “thành đạt” 

(prosperous). Ðối với con cái Chúa, thành đạt có nghĩa là thành đạt về nhân đức, thành đạt về 

Ơn Sủng, thành đạt về tài năng (gifts), rời bỏ lớp áo cũ, và mặc chiếc áo mới của sự thành đạt, 

đụng chạm đến tâm hồn họ. Và đó là điều mà hầu hết mọi người con cái Mẹ không hiểu được. 

Chúc nhau mọi sự tốt đẹp là tốt, nhưng giữa con cái Mẹ sự thành đạt phải được hiểu với ý 

nghĩa là sự thành đạt những nhân đức thánh thiện, tài năng và đặc biệt là Ơn Sủng. ƠN SỦNG 

CHÚA là một quà tặng, hỡi các con, điều đó khó có được. Nhiều người tin rằng, bằng cách đi 

nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, hay đi lễ mỗi ngày, là họ ở trong Ơn Sủng Chúa. Nhưng không 

phải là như vậy, hỡi các con, không, không phải như vậy. Hôm nay, nhiều người phạm tội 

trọng mà vẫn đi Rước Lễ, và điều đó là sự xúc phạm lớn lao chống lại Thiên Chúa, chống lại 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. 

Mẹ sẽ giải thích cho các con những gì nhiều người tin tưởng, và ngay cả con cái Mẹ cũng 

tin, đó là, để được ở trong Ơn Sủng Chúa là đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Nhưng không phải như 

vậy, bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa thật của Ơn Sủng Chúa. Ở trong Ơn Sủng Chúa có 

nghĩa là không phạm tội trọng. Nhiều người, ngay cả con cái Mẹ phạm tội ngoại tình. Họ là 

người ruồng bỏ người phối ngẫu hợp pháp để đi với người khác và tin rằng Chúa chấp nhận 

điều đó. Không, không phải như vậy. Những người khác thì đi Rước Lễ khi không có làm 

phép hôn phối, nhưng sống như vợ lẽ hay nàng hầu với người khác, và đó là tội lỗi. Họ bỏ rơi 

con cái, họ sống vô tổ chức, họ trộm cướp nhưng không ai biết được; và họ tin rằng, bởi vì 

người ta không biết thì họ không có tội; nhưng đó là tội, họ đã phạm tội, bởi vì họ vi phạm 

Mười Ðiều Răn. Cũng thế, những người phụ nữ, ngay cả khi đã có gia đình, lại phá thai, và 

với tội trọng đó trong lương tâm, họ vẫn đi lễ ngày Chúa Nhật. Cũng thế, có những người đi 

đến những nơi làm phiền lòng Chúa, nhưng vẫn bằng yên đi lễ ngày Chúa Nhật. Các con đã 

thấy, đó là những gì Mẹ nói với các con, ngay cả khi có đi lễ ngày Chủ Nhật, các con không 

hẳn đã là sống trong Ơn Sủng Chúa, bởi vì nhiều người gạt tội lỗi của họ sang một bên, mà 

không nhận thức được  rằng khi đi Rước Lễ là họ phạm tội “đáng chết,” và họ xúc phạm đến 

Ðấng mà họ rước, bởi vì linh hồn họ không sẵn sàng để đón nhận Chúa. Họ không nhận ra, 

hay họ không hiểu rằng họ phạm tội trọng, bởi vì họ không muốn thay đổi lối sống của họ. Và 

còn nhiều tội khác nữa mà người ta không muốn tin rằng đó là tội lỗi. Nhiều người ham mê 

tiền bạc và muốn tìm kiếm thêm, thêm, và thêm, ngay cả gây đổ máu, ngay cả việc làm hại 

đến mạng sống của người khác. Và bằng cách đó, họ làm mất lòng Chúa rất nhiều, bởi vì họ 

đã không sống trong Tình Trạng Ơn Sủng.  

Các linh mục con Mẹ đã thất bại trong việc cho các con của Mẹ và người ta biết rằng 

Tình Trạng Ơn Sủng không chỉ bao gồm việc đi lễ ngày Chúa Nhật, hay những ngày khác mà 

họ được dự lễ trong những ngày lễ quan trọng như đám cưới, sinh nhật 15 tuổi, Rửa Tội, và 

Rước Lễ Lần Ðầu. Và đây là lỗi lầm to lớn, bởi vì họ Rước Lễ không phải vì muốn Chúa ngự 

vào lòng nhưng vì muốn người ta thấy họ Rước Lễ, vì họ muốn trở nên giống như mọi người. 

Không, không điều đó không đúng. Còn nhiều tội khác ngăn trở Ơn Sủng Chúa thấm nhập 

trong tâm hồn các con. Mẹ đã nói đến những gì thông thường nhất, nhưng còn nhiều tội khác 

nữa. Các linh mục phải chỉ dạy điều này cho các con của Mẹ, để làm cho họ hiểu rằng, nếu 

một người phạm tội ngoại tình, không được Rước Lễ cho đến khi tội được tha. Một số linh 

mục làm điều đó, một số linh mục vẫn còn giảng dạy Giáo Lý của Con Chí Thánh Mẹ, nhưng 

hầu hết thì không. Và các ngài nói với người ta điều đó không sao cả, và họ vẫn có thể được 

Rước Lễ, và những điều đó không làm phiền lòng Chúa, Nhưng không, không phải như vậy. 

Hỡi các con, các con phải ý thức rằng có những người làm như vậy, bởi vì họ không hiểu biết, 
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hay bởi vì một số linh mục nói với họ rằng điều họ làm không sao cả, Hội Thánh chấp nhận 

như vậy. Nhưng không, không. Các con phải cẩn thận, bởi vì như Mẹ đã nói, Ơn Sủng là một 

món quà đặc biệt, một món quà đặc biệt, khi đó các con có đời sống siêu nhiên, nghĩa là đời 

sống tinh thần tràn đầy, khi đó người ta sống cho Chúa, và không sống cho đam mê, hay lạc 

thú, hay cho tất cả những gì dẫn các con đến việc phạm tội. Vì thế Mẹ muốn đến để giải thích 

điều này cho các con, để các con hiểu rõ khi suy xét Ơn Sủng Chúa đích thật là gì. Các con 

thân mến, như Mẹ đã nói trước đây, Ơn Sủng bao gồm món quà siêu nhiên, mà người có ơn 

đó thay đổi đời sống họ. Nếu anh ta có tội anh ta sẽ sửa sang lối sống. Nếu anh ta làm phiền 

lòng Chúa, anh ta sẽ chấm dứt. Nếu Chúa nói anh ta hãy theo Ngài, anh ta sẽ đi theo dù phải 

chịu đau khổ nhiều hơn, vì Ơn Sủng đã đụng chạm đến trái tim anh ta. Các con thân mến, 

nhiều người chúc tụng rằng: “Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc,” và ước muốn 

những khó khăn, vấn đề, hay đau khổ sẽ không đến, không có điều gì xấu, hay làm cho ai đau 

khổ cả, chỉ toàn là niềm vui, nụ cười và yến tiệc để thỏa mãn tâm hồn. Ðó không phải là hạnh 

phúc thật. Hỡi các con, hạnh phúc thật là sự lớn lên trong nhân đức nhờ Ơn Sủng Chúa, lớn 

lên trong sự trọn lành, trong hoa quả của Chúa Thánh Thần. Ngay cả khi tâm hồn đau khổ, 

ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn hay vấn đề, mà các con vẫn có hạnh phúc, các 

con vẫn yên tĩnh và bình an, vì Ơn Sủng Chúa làm cho các con cảm thấy yên hàn, và sự bình 

an này không làm cho các con bối rối hay làm rối loạn sự hiểu biết của các con. Nhưng các 

con có được tất cả những gì người ta ao ước cho họ và cho mọi người. Và đó là sự thành đạt, 

như Mẹ đã nói, sự thành đạt trong nhân đức và lớn lên trong Ơn Sủng. 

Nhiều người không hiểu được điều này, họ không hiểu, bởi vì họ tin rằng những điều 

này không phải là của họ; nhưng không. Ơn Thánh Hóa ở trong tầm tay của mỗi người muốn 

nhận lãnh nó. Nhưng các con phải xin, vì ơn này mất đi khi bởi hành vi kiêu ngạo. Bây giờ 

các con phải xin Ơn Thánh Hóa, để Ơn đó đến trong tâm hồn các con. Và một khi ở trong lòng 

các con, đó là Ơn Sủng Chúa, Ơn của Chính Chúa, hoạt động và cho biết đâu là con đường 

đích thật. Vâng, hỡi các con. Mẹ muốn đến để dạy dỗ cho các con điều này, bởi vì Ơn Sủng 

không phải là những gì mà người ta thường nghĩ, không. Một vài thứ có được nhờ Ơn Thánh 

Hóa, và điều đó không giống như những món quà mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài, bởi 

vì những ơn đó gọi là đặc sủng và những ơn này không giống nhau. Ơn Sủng là duy nhất; đặc 

biệt; được ban cho những ai cầu xin, và ước ao đạt đến trọn lành, để được hạnh phúc, và vui 

mừng luôn mãi. Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con một điều quan trọng rằng các 

con phải biết phân biệt giữa cái này và cái khác, bởi vì người ta đã sai lầm. Người ta không 

muốn đi theo con đường đúng đắn, con đường Giáo Lý đích thật, bởi vì họ đã du nhập những 

giáo lý mới, không đề cập đến những chủ đề như Ơn Sủng, Nhân Ðức và Thiên Khiếu (gifts). 

Họ không nói về những điều này. Và vì thế các con của Mẹ đã nhầm lẫn, và tin rằng Chúa sẽ 

tha thứ cho họ khi họ chỉ cần nói: “Con muốn được ơn tha thứ.” Nhưng họ không thay đổi đời 

sống. Và nếu họ không thay đổi đời sống, thì không có sự hoán cải. 

Ðiều này phải được làm sáng tỏ trong lòng các con, các con của Mẹ, bởi vì nhiều 

người đi Rước Lễ trong khi phạm tội trọng. Và đó là một việc xúc phạm đến Chúa rất 

nặng nề. 

Các con nên tránh, các con nên học hỏi tất cả những việc này, để các con có thể giải thích 

cho người khác, để các con có thể chỉ dạy cho người khác thực tế, sự thật, các con nên làm 

điều này. 

Các con thân mến, các con nên suy gẫm điều đó trong khi xưng tội, các con nên nói tất 

cả những điều này, tất cả tội lỗi, mà nhiều người không muốn xưng ra, vì họ xấu hổ, hay vì 

linh mục bây giờ nói với họ tất cả những điều đó chấp nhận được. Và linh mục không còn lo 

tìm kiếm ơn cứu rỗi cho các linh hồn nữa, họ không cứu chữa những người này, và điều đó 
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thật nghiêm  trọng. Các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ, các con thân mến, và giải thích cho 

người ta, để họ biết khi nào họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, và khi nào họ phạm tội trọng. 

Nhiều người nói rằng họ không thể thay đổi lối sống. Nhưng nếu họ không thay đổi lối 

sống, họ sẽ không được Ơn Sủng. Và ngay cả khi họ đi dự Lễ và Rước Lễ, tội của họ vẫn còn, 

bởi vì họ không vâng lời. Bây giờ các con thấy nhiều người đi dự Lễ, và họ sắp hàng đi Rước 

Lễ, với những người không được thánh hiến phân phát Bánh Thánh. Và chính họ cũng phạm 

tội trọng, bởi vì có người ngoại tình, có người trộn cắp, người khác giết người, nói dối, tham 

lam của cải của người khác. Và đó là việc vi phạm Mười Ðiều Răn. Người ta phải biết điều 

đó, để Chúa có thể ban Ơn. Các con phải, các con phải thật sự suy gẫm điều này. Nếu một 

người làm điều đó vì không hiểu biết, anh ta cần được chỉ bảo, để đừng mắc phải sai lầm này. 

Các con linh mục của Mẹ không được cho phép quý ông và bà mắc tội trọng cầm Bánh Lễ và 

phân phát cho người khác. Người ta không thấy được lòng người, nhưng Chúa thấy,  Chúa 

thấy trong lòng người ta, ngay cả những tư tưởng kín đáo nhất, và biết được người ta tiến đến 

bàn thờ trong tình trạng nào. Vì thế, hỡi các con, các con nên chỉ dạy cho người khác, ai nghe 

lời Mẹ, chỉ dạy cho người khác, chỉ cho họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng là gì, và ở trong Tình 

Trạng mắc Tội Trọng là gì, bởi vì bây giờ người ta không xem đó là việc quan trọng nữa, họ 

không xem đó là việc quan trọng nữa. Và tâm hồn Mẹ đau khổ, Trái Tim Mẹ than khóc, vì 

nhiều thiếu nữ, cả những em đã phá thai, cũng đi Rước Lễ. Và các em Rước Lễ, để đừng ai 

biết những gì các em đã làm. Các con biết rằng phá thai là một tội trọng. Bởi vậy các con phải 

chỉ dạy cho những em còn lại, và nói với các em rằng ai phạm tội trọng phải đi xưng tội, phải 

xưng tội nên, rồi mới được đi Rước Lễ. Các con linh mục của Mẹ không còn bận tâm đến điều 

đó nữa. Và nhiều, nhiều người đàn ông sống liên tục trong tình trạng suy đồi như đồng tính 

luyến ái, và đàn bà đồng tính cũng xúc phạm đến Chúa bằng việc Rước Lễ. Và điều này không 

nên làm. Tất cả những việc này làm cho Hội Thánh sụp đổ. Hội Thánh  đang đi đến sụp đổ, 

bởi vì các con linh mục không giảng dạy sự thật cho các con của Mẹ, để họ học hỏi và biết 

được mình đang làm gì, để họ hiểu được những lỗi lầm của mình. Linh mục chấp nhận tất cả 

mọi người, ngay cả khi họ giống như vậy. Và Mẹ lập lại rằng điều đó không thể được, bởi vì 

đó là cho phép Ma Quỷ khai triển thêm, thêm và thêm nữa vào trong Hội Thánh bởi vì những 

việc phạm sự thánh khi Rước Lễ, vốn xúc phạm và làm phiền lòng Chúa. Thế giới sẽ thấy Cơn 

Thịnh Nộ của Chúa. Và họ sẽ thấy, bởi vì tội lỗi của loài người than khóc thấu trời, và con 

người, mặc cho biến cố Mẹ và Chúa Giêsu đến hết lần này sang lần khác, năm này sang năm 

khác, để nói với họ, để chỉ dạy họ những gì họ nên làm, và họ đã không làm như vậy. Nhưng 

họ sẽ hiểu, khi thấy những việc xảy đến bằng chính mắt mình, họ sẽ hiểu được rằng họ nên 

vâng lời, và họ đã không chịu. Các con thân mến, sẽ đến ngày các nhà thờ bị đóng cửa, và các 

con sẽ không tìm được một linh mục tốt để giải tội, như thế các con sẽ không được Ơn Thánh 

Hóa, Ơn mang lại những món quà, nhân đức, và hoa quả của Chúa Thánh Thần. Không có 

những món quà và hoa quả của Thần Khí, các con không thể sống sót trong trận chiến chống 

lại tên ngụy Kitô. Vâng, các con thân mến, Mẹ nói với các con qua mọi thời đại. Mẹ không 

mệt mỏi, và Mẹ sẽ tiếp tục nói với các con. Mẹ ban thông điệp của Tình Yêu và Sự Sống, 

nhưng con cái Mẹ không muốn nghe lời Mẹ. Các con không muốn nghe những điều mà vì 

muốn cứu các con Mẹ đã đến, để các con có thể ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ, để ma quỷ 

không với tới các con được. Các con phải thay đổi lối sống, phải có được Ơn Sủng Chúa, Ơn 

Sủng Chúa, để các con không bị nhầm lẫn. Hỡi các con, các con nên chuẩn bị, bởi vì thời kỳ 

Ðau Khổ Lớn Lao đã đến gần, và các con sẽ thấy và khóc vì sợ hãi, bởi vì tất cả những ai 

không sống trong Tình Trạng ơn Sủng sẽ chết, hãy lắng nghe, sẽ chết. Mẹ đã và đang đến để 

nói với các con điều này, để các con hiểu thật những gì Chúa đòi hỏi. 

Các con thân mến, ai nghe điều này, nên nói cho người khác, chỉ dạy cho họ, để họ không 

thể nói là họ không được cảnh cáo, để họ không thể nói là họ không biết, bởi vì trong thời kỳ 
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khó khăn cực kỳ đến, nhiều người sẽ không thể đi xưng tội, hay đi nhà thờ, bởi vì đó là thời 

gian Mẹ đã luôn luôn nói về nó trong tất cả những cuộc Hiện Ra và qua nhiều tiên tri của Mẹ, 

rằng sẽ có một thời kỳ mà lúc đó thế giới sẽ ở trong tay của tên ngụy Kitô. Và những nhà thờ 

vẫn còn mở cửa sẽ thờ lạy hắn. Và tất cả những ai có mặt trong những thánh lễ đều bị hư mất.     

Vì lý do đó, hỡi các con, các con của Mẹ đang chuẩn bị cho thời kỳ này, bởi vì nơi chốn 

Thánh Thiện và những Ngôi Nhà của Thánh Charbel sẽ là nơi trú ẩn trong những ngày tăm 

tối. Và đừng quên rằng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ được cứu, và tất 

cả những ai không ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ sẽ hư mất. Vâng, hỡi các con, vì lý do đó mà 

lúc này Mẹ và Chúa Giêsu rất năng động, bởi vì Mẹ và Chúa Giêsu chuẩn bị cho con cái Mình. 

Mẹ và Chúa Giêsu Ghi Dấu Thánh Giá lên các con, để khi quân ngụy Kitô đến, chúng không 

thể đánh dấu lên các con được, bởi vì ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ không để họ rơi vào 

tay tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu điều này, và giải thích cho người khác, để họ biết rằng 

họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Và nếu họ không vâng lời, họ sẽ chết. Các con thân 

mến, Mẹ đã giải thích điều này bởi vì Mẹ muốn nói với các con rằng thế giới rất lộn xộn, và 

không biết chuyện gì đang xảy ra, và mỗi người đi mỗi ngả, không biết phải đi đâu. Bây giờ, 

các con linh mục không bận tâm đến việc giảng dạy thế giới, và thế giới đang trên đường suy 

sụp. Nếu các con không chú ý đến lời Mẹ, các con cũng sẽ đi đến sự sụp đổ. Vâng, hỡi các 

con, như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ muốn nói với các con điều này, để các con biết 

rằng Ơn Sủng là một món quà thiêng liêng, đó là sự sống siêu nhiên, là đời sống tinh thần 

trong tất cả sự viên mãn của nó, khi linh hồn nhận ra Thiên Chúa của nó, là Con Thiên Chúa. 

Ơn Sủng này sẽ giải thích cho các con, và khiến cho các con hiểu biết, bởi vì đó là món 

quà thiêng liêng. Và điều đó có thể so sánh với những người thay đổi đời sống của họ. 

Như thế các con có thể hiểu, Mẹ sẽ giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của việc các 

con có được Ơn Thánh Hóa. Ơn Sủng đổ đầy trong các con ánh sáng, làm cho các con chiếu 

sáng, làm cho các con có được sự thật, làm cho các con đi theo Thiên Chúa thật. Giống như 

một cây sinh trái. Người ta biết đó là cây cam vì nó sinh ra cam, và không kinh ngạc, bởi vì 

nó bình thường. Nhưng nếu cây cam sinh ra quả táo thì nó trở nên phi thường. Và người ta sẽ 

hỏi rằng: “Làm sao việc này xảy ra được?” Ðây là điều người ta không hiểu được. Hỡi các 

con, Ơn Sủng là điều gì đó siêu tự nhiên trong các con. Ðiều gì đó biến đổi các con thành con 

người khác. Làm cho các con cảm nhận và hành động theo một cách thức khác, khác với những 

gì các con làm trước đây. Và đây là con đường thánh hóa, con đường hoàn thiện. 

Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn các con suy niệm điều này, Mẹ muốn các con biết rằng Ơn 

Sủng không chỉ bao gồm việc đi dự Lễ, và Rước Lễ… và chỉ có thế, không. Ý nghĩa chính là 

sự biến đổi của chính các con, trở nên người luôn luôn theo Chúa, nhận ra Thiên Chúa thật và 

vâng lời Ngài. Ðó là Ơn Sủng. Nghĩa là Chúa Giêsu đã ngự trong lòng các con, Ngài đã sinh 

ra trong các con. 

Ðó là Ơn Thánh Hóa. Thật khó khăn cho nhiều người để có được ơn đó, bởi vì nó có 

nghĩa là người đó phải nhận ra tội lỗi của họ, ước muốn tránh khỏi chúng, và loại trừ chúng, 

như thế là Ơn Sủng, như thế Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ sinh ra trong lòng họ, và 

họ hiến dâng trái tim cho Chúa, như một máng cỏ nhỏ bé, để Chúa Kitô có thể sống động trong 

đó. Nhưng tâm hồn đó phải trong sạch và đầy tình yêu, để Ngài được ấm cúng (comfortable) 

ở đó. 

Vậy, Hỡi các con, Mẹ muốn các con suy gẫm điều này, suy gẫm những thông điệp của 

Mẹ, thực hành, và giảng dạy cho những người khác. 

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những hoa hồng, tất  cả những 

ảnh tượng, để giúp các con trong thời kỳ tăm tối sắp tới, và ngày đó rất gần. Mẹ chúc lành cho 

những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ được dùng để 

bảo vệ, cứu độ, chữa lành các con. Vậy, các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con đến lần họp 
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tới, các con sẽ không nghe Mẹ, nhưng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ngài sẽ tiếp tục 

giảng dạy cho các con tất cả những gì các con cần biết để theo Chúa. Mẹ sẽ luôn luôn hiện 

diện, nhưng Con Chí Thánh Mẹ là Ðấng sẽ nói. 

Vậy, hỡi các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. Amen. Nguyện xin cho Ơn Sủng thấm nhuần trong tâm hồn các con, và bình an ở lại 

trong các con. 

  

 

THÔNG ĐIỆP 07: KINH THÁNH 
(Guatemala Ngày 10 Tháng 2 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 7 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE 

       Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, 

đang nói với các con đây. 

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con như luôn luôn. Như các 

con  đã biết, bây giờ Cha làm điều này, hôm nay Cha giảng dạy cho các con, để sự lầm lạc và 

bóng tối đang ngự trị trên thế giới không đụng chạm đến các con được. Vậy, hỡi các con thân 

mến, hôm nay Cha nói về sách thánh, cuốn sách mà qua nhiều năm và nhiều thời đại đã được 

bàn cãi mà không hiểu được. Ðó là cuốn sách KINH THÁNH. 

Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, Cha đến để giảng dạy cho các con, để các 

con học hỏi, để các con hiểu biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối và những gì đang đến. 

Hỡi các con, sách Kinh Thánh là cuốn sách gây nhiều nhầm lẫn, gây nhiều khó khăn cho 

các con của Cha, bởi vì các con không hiểu nó. Cuốn sách này được viết nhờ sự linh ứng của 

Chúa Thánh Thần, bởi vì cuốn sách này chứa đựng Lời Chúa, trong đó có tất cả mọi sự mà 

Ngài muốn con cái Ngài học hỏi, và hiểu biết. Nó đầy dẫy sự khó khăn và dạy cho con người 

rằng, để hiểu được cuốn sách này, anh ta phải đọc trong tư thế quỳ gối, nói cách khác là với 

sự khiêm nhường. 

Bất cứ ai đến với sách Kinh Thánh với ước muốn duy nhất là để có thêm kiến thức, để 

khoe khoang với gia đình và bạn bè rằng anh ta đã đọc Kinh Thánh, sẽ không gặt hái được kết 

quả. Chỉ có những người đến với cuốn sách này với sự khiêm nhường và đơn sơ, và chỉ với 

ước muốn được biết Cha, được hiểu biết Cuộc Ðời của Chúa và để hiểu biết Lời Ngài sẽ gặt 

được hoa quả; bởi vì khi biết Ngài, anh ta sẽ yêu mến Ngài. Chỉ có những ai đến với cuốn sách 

này với mục đích đó mới tìm được sự khôn ngoan ẩn giấu trong đó. Nhưng những ai đến với 

cuốn sách này chỉ để khoe khoang sẽ không gặt hái được kết quả, và Lời Chúa sẽ không được 

bày tỏ cho họ; bởi vì để đọc cuốn sách này một người cần sự khiêm nhường và thật sự ước 

muốn hiểu biết Cha. Bây giờ Cha đang nói về cuốn sách đó, hỡi các con, vì Lễ Phục Sinh đang 

đến. Chúng ta đang ở trong mùa chay và những ngày này là những ngày thuận lợi để đọc Kinh 

Thánh, để các con thấm nhuần kiến thức của tất cả những gì chứa đựng trong đó: Có những 

kho tàng ẩn giấu trong cuốn Kinh Thánh mà chưa được bày tỏ cho thế giới. 

 

Các con nói rằng tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, tất cả đã được ứng nghiệm 

và không còn gì mới để xem thấy nữa, và điều đó không đúng. Các con thân yêu, một số lời 

tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm, nhưng nhiều điều hơn nữa sẽ được ứng nghiệm trong 

thời nay. Mắt các con sẽ thấy những lời tiên tri mà nhiều người tin rằng đã chết và đã bị chôn 

vùi đã không chết và bị chôn vùi, nhưng chính lúc này đây những lời tiên tri đó sẽ được ứng 

nghiệm. 
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Nhiều người nói rằng sách Kinh Thánh đã hoàn toàn ứng nghiệm, và Cha nói trong Kinh 

Thánh rằng Cha sẽ đến lần thứ hai trên thế giới, và họ không chấp nhận điều đó, họ không 

muốn thấy rằng khi làm việc  đó họ đã ngăn cản Lời Chúa. Họ không nghiên cứu cuốn sách 

này đúng đắn, mặc dầu vậy, sách Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Nhiều người tin rằng 

những lời tiên tri đã lỗi thời và không ai nói về nó nữa; nhưng những lời tiên tri đang ứng 

nghiệm vào chính lúc này, trong thời buổi của chúng ta, khi những lời tiên tri sẽ trở thành hiện 

thực. 

Trong những năm qua, trong những kỷ nguyên khác, mọi người đều tin rằng chỉ có Sách 

Khải Huyền là cuốn sẽ được ứng nghiệm, nhưng không phải như vậy. Trọn bộ Kinh Thánh 

tiên đoán từ thuở tạo thiên lập địa cho đến thời tận cùng, mà trong thời nay đang được ứng 

nghiệm. Tất cả những lời tiên tri nói rõ điều đó, nhưng nhiều người nhắm mắt và không muốn 

lắng nghe. Họ không muốn hiểu rằng cuốn sách này luôn luôn cập nhật, và cuốn sách này nói 

về quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, bởi vì đó là Lời Chúa, và Lời Chúa thì luôn luôn 

sống động, bởi vì Cha đã nói trong Kinh Thánh: “Trời đất này rồi sẽ qua đi, nhưng Lời Cha 

nói sẽ không bao giờ qua.” Chúng sẽ không qua đi, bởi vì mọi sự, mọi sự từ đầu đến cuối, sẽ 

được ứng nghiệm. 

Phúc cho những ai giặt áo trong Máu Cha, bởi vì Cha là khởi nguyên và là tận cùng, và 

các con phải chuẩn bị để có quyền đến bên Cây Sự Sống, để có thể vào Thành đô Thánh Thiện 

đã đến rất gần các con. Hãy xem đây, Cha nói với các con điều này, bởi vì nó rất quan trọng. 

Hãy xem đây, Cha đến để ban thưởng cho mỗi người tùy theo việc làm tốt của họ, tùy theo 

những gì họ đã làm trong cuộc du hành ngắn ngủi trong cuộc sống, trên thế giới, không khác 

hơn một nơi ở trọ, vì đó không phải là đất của các con, đó chỉ là nơi tạm bợ, các con chỉ là 

khách lữ hành; bởi vì nhà của các con là Thiên Ðàng và các con phải đến đó. Mục tiêu của các 

con là đến đó, bởi vì Cha đã dọn sẵn cho tất cả các con những ai theo Cha, cho tất cả những ai 

tin Cha, được ở trên Thiên Ðàng, nơi các con sẽ sống luôn mãi với Cha. Nhưng các con phải 

hiểu, các con phải biết rằng các con chỉ ở nơi đây tạm thời; ở đây các con phải hy sinh, các 

con phải chiến đấu để vào được Nước Trời, nơi mà vì nó các con bị xã hội ruồng bỏ. Nơi chốn 

các con ở là Thiên Ðàng, đó là điều mà cả thế giới phải hiểu, hỡi các con, hãy hiểu biết rằng 

trái đất chỉ là nơi thử thách để xem các con sẽ được đến Nước Trời, nơi Thành Ðô Thánh 

Thiện hay xuống Hỏa Ngục. Ðó là tùy thuộc vào các con, các con tự quyết định về việc này, 

tất cả nằm trong tay các con, tất cả ở trong lòng các con. 

Nếu các con đi theo sự thiện, nếu các con theo Cha, các con sẽ có Thiên Ðàng; nhưng 

nếu các con không theo Cha, nếu các con cứng lòng và tin rằng trái đất và thế giới là Vương 

Quốc của Chúa, các con sẽ không được lên Thiên Ðàng, bởi vì như Cha đã nói với các con 

trong Kinh Thánh, Nước Cha không thuộc về thế gian này. Vì thế các con phải chiến đấu để 

vào được Nước Trời, nơi Cha đã dọn sẵn nơi cư ngụ tuyệt vời cho các con. Nhưng các con 

phải muốn đến đó, và các con phải hiểu rằng thế giới này chỉ là nơi để đi qua, các con chỉ đi 

qua để đến Thiên Ðàng, nơi các con sẽ ở cùng Ðức Chúa Cha Hằng Hữu, Ba Ngôi Thiên Chúa, 

Ðức Mẹ, các Thiên Thần, các Thánh và Cha. Các con phải phấn đấu để vào con đường hẹp 

dẫn các con đến nơi chốn vĩnh cửu tuyệt vời và tràn đầy niềm vui. Những con đường rộng, 

hỡi các con, sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, nhưng con đường hẹp sẽ đưa các con đến Thiên 

Ðàng. Hỡi các con, Cha muốn các con hiểu rằng Kinh Thánh là một cuốn sách, do Cha để lại 

với Lời Cha được viết trong đó, để tất cả những ai vâng lời và đi theo nó, để tất cả những ai 

yêu mến sự thật và chân lý, để tất cả những ai thật sự muốn, có thể về Nước Trời, chính là 

Thiên Ðàng. Ðừng quên điều đó, hỡi các con, đừng quên điều đó. Hãy vâng lời Ðức Mẹ, hãy 

vâng lời Người. Mẹ lại Hiện Ra lần nữa. Cha cũng Hiện Ra. Cha có những đòi hỏi, những đòi 

hỏi khẩn cấp, để các con hiểu rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm và các con phải 
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bước đi trên con đường hẹp, con đường trọn lành, con đường chông gai, mà sau này sẽ trở nên 

hoa hồng và rồi các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. 

Chúng ta đang ở trong mùa chay, và Cha muốn các con suy niệm những điều này. Hãy 

đọc Kinh Thánh, đọc về cuộc khổ nạn của Cha, tại sao Cha đã chết, tại sao Cha đã Hy Sinh 

cho các con. Ðọc, suy niệm và thống hối, và khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần đến, và 

Ngài sẽ đến để soi sáng các con và nói với các con những gì các con phải biết về những ngày 

khắc nghiệt và khó khăn này, những ngày sẽ trở nên khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn và tối tăm 

hơn. 

Vì thế các con phải bước trên con đường hẹp, các con phải suy niệm Lời Cha trong Kinh 

Thánh; nhưng phải làm điều đó đúng đắn, không phải như nhiều người trong các con bây giờ 

bắt chước những người Thệ Phản, họ giải thích Kinh Thánh theo như nhu cầu của họ. Và các 

con không nên làm như vậy. Các con phải nhớ rằng cuốn sách này đầy dẫy những khó khăn 

cho con người, bởi vì các con không thể tiếp cận nó như vậy, nhưng chỉ với tình yêu, với sự 

khiêm nhường và với ước muốn chân thật là được hiểu biết Lời Cha, để hiểu biết Cha tốt hơn 

qua những ý nghĩa trong cuốn sách này. Nhưng các con phải được sự trợ giúp của Chúa Thánh 

Thần, bởi vì nếu các con đọc như những người Thệ Phản làm, họ giải thích theo tầm nhìn của 

họ, và họ chỉ thấy những gì thuận lợi cho họ, và đó là điều nguy hiểm, rất nguy hiểm, vì đó là 

cạm bẫy ma quỷ dùng để lừa dối các con. Vì thế các con phải cảnh giác, rất cảnh giác. Và khi 

tiếp cận cuốn sách này, các con phải làm như Cha nói ở trên, với lòng ăn năn và khiêm nhường, 

đầy tình yêu và khiêm nhường, để Chúa Thánh Thần sẽ đến và soi sáng các con và ban cho 

các con trí khôn để hiểu được cuốn sách tuyệt vời này, vốn đầy sự khó khăn không thể hiểu 

được nếu Chúa không ban những Ơn cần thiết. 

Hãy xem xét điều này, hãy chú trọng đến điều này, suy niệm cuộc Khổ Nạn của 

Cha, suy niệm theo Kinh Thánh, suy niệm tất cả những điều này, và các con sẽ thấy từng 

chút từng chút một Chúa Thánh Thần sẽ xuyên thấu trong tâm trí và tâm hồn các con, 

và Ngài sẽ làm cho các con hiểu thấu mọi sự mà hiện nay các con không hiểu. Các con 

thân mến, trong thời gian sắp tới khi gặp những khó khăn như vậy, bấy giờ nhiều người 

tìm hiểu Kinh Thánh, sẽ được Cha bày tỏ. 

Sẽ đến một lúc cuốn sách này sẽ được hiểu biết như nó nên được hiểu biết và cả thế  

giới sẽ thấy những lời tiên tri mà nó chứa đựng trong đó. Nhiều lời tiên tri đã được ứng 

nghiệm, nhưng nhiều điều đang xảy ra và sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ cuối. Vì thế 

Cha sẽ nói: “Phúc cho ai giặt áo mình trong Máu Cha, và có được Lòng Thương Xót.” 

Cuốn sách này chứa đựng nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong lúc này khi nói 

rằng: “Những ai thêm vào những lời của con người thay vào Lời Chúa sẽ chịu tất cả 

những tai họa được viết trong đó.  

Và tất cả những ai bớt bất kỳ Lời nào của Cha, những ai lấy đi cuốn sách đã được 

viết ở đây hay những ai xuyên tạc , bóp méo Lời Cha, phần của họ nơi Cây Sự Sống cũng 

sẽ bị lấy đi khỏi họ, và họ sẽ không đến được nơi Thành Ðô Thánh Thiện, là Nước Thiên 

Ðàng.” Tất cả sẽ được ứng nghiệm.  

Như các con có thể thấy, người ta đã thay đổi sách Kinh Thánh, người ta đã sửa đổi 

nó theo ý muốn và theo lối suy nghĩ của họ. Họ tin rằng những gì được nói sẽ không xảy 

ra và vì thế mà họ thay đổi sách Kinh Thánh, họ đã làm những gì họ muốn với cuốn sách 

này. Nhưng đúng ra họ phải tôn trọng cuốn Kinh Thánh, bởi vì đó là Lời của Chúa. 

 

Nhiều người đã biến cuốn Kinh Thánh thành một cuốn sách không còn phần thứ nhất 

như nó phải bao gồm. Nó đã bị thay đổi và vì thế mà con cái Cha không hiểu những gì họ đang 

đọc, bởi vì các con đã làm sai lạc Lời Chúa. Nhưng hình phạt đang đến, hình phạt dành cho 

họ đang đến trước cửa, và nhiều người sẽ hối tiếc và than khóc, bởi vì họ đã dám thay đổi Lời 
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Chúa, và thay đổi nó bằng lời của con người. Tất cả đang đến, hỡi các con, tất cả những điều 

này và tất cả những ai thay đổi hay bỏ sót Lời trong Kinh Thánh sẽ bị xét xử nghiêm khắc, rất 

nghiêm khắc. 

    Ðó là lý do tại sao Cha muốn nói với các con về cuốn sách này, bởi vì nó đã bị phân phối rộng 

rãi và đã tràn lan với những sai lầm nặng nề và gây nhiều thiệt hại cho các con, nhiều thiệt hại. 

Cha muốn các con cảnh giác và thấy rằng cuốn Kinh Thánh có vẻ đúng đắn bây giờ 

không đúng.  

Nó sai lầm, người ta đã thay đổi Lời Cha bằng lời của con người. Bây giờ, nếu các con 

muốn suy gẫm đầy đủ những gì đã được trình bày trong cuốn sách Kinh Thánh nguyên thủy, 

các con phải tìm những bản cũ, những bản cũ khó tìm, nhưng các con phải làm điều đó, các 

con phải tìm cuốn Kinh Thánh cũ, bởi vì đó là bản duy nhất không sai lạc giống như những 

bản mới. Sách Kinh Thánh được in bây giờ không đúng bởi vì có nhiều chỗ mập mờ rối rắm 

(confusion) đối với các con. 

Các con phải cẩn thận về việc này, các con phải cẩn thận. Vâng, hỡi các con, Cha muốn 

nói về điều này, bởi vì nó rất quan trọng, rất quan trọng trên thế giới bây giờ. Như các con có 

thể thấy, trong Hội Thánh có những người tự gọi là Canh Tân Ðặc Sủng. Họ đã lấy đi và thêm 

vào Kinh Thánh theo sở thích mà không thật sự hiểu họ đang đọc những gì và những ai tiếp 

cận sách Kinh Thánh giống như vậy sẽ không gặt hái được kết quả gì cả. Cha nói điều này vì 

nhiều người tin rằng với trí khôn của họ và quyền tự do giải thích, họ biết được Kinh Thánh 

nói gì; và điều đó không phải. Nếu một người không được hướng dẫn để hiểu những khó khăn 

trong Kinh Thánh, người đó sẽ không gặt hái được kết quả. Hãy cẩn thận, hỡi các con, hãy 

cẩn thận, và đừng làm như những người tự gọi họ là Canh Tân Ðặc Sủng (Charismatics) đang 

làm đối với Kinh Thánh, họ làm tổn hại cho sách Kinh Thánh nặng nề. Họ đã bóp méo nó, 

thay đổi nó, và hủy diệt nó.  

Bằng việc này, họ đã hủy diệt các con, những người con thật của Cha. Vì thế nếu các con 

muốn gặt hái được kết quả từ sách Kinh Thánh, vốn được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, các 

con phải dùng bản cũ (old editions), không phải cuốn mới, bởi vì cuốn sách mới có những sai 

lầm và chúng có những sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nghiêm trọng, hỡi các con. Vậy hỡi các 

con, các con phải cảnh giác và nói với người ta rằng tốt hơn là đừng đọc Kinh Thánh, bởi vì 

nếu họ bị lẫn lộn khi đọc Kinh Thánh, thì tốt hơn là đừng đọc. Nhưng họ nên cố gắng có  được 

những cuốn Kinh Thánh mà Lời Cha còn đúng, đúng với tất cả những gì được viết do Cha 

truyền lại để được cứu rỗi, để được soi sáng, để được hiểu biết. 

Nhưng các con linh mục không cẩn thận về việc này và Ma Quỷ đã khởi sự, và hắn 

đã khiến cho người ta thay đổi Lời Chúa như hắn, Ma Quỷ, muốn. Và Kinh Thánh không 

được thay đổi vì, như Cha đã nói với các con, những lời tiên tri đã gần được ứng nghiệm, 

và nếu như Kinh Thánh sai lạc, nó sẽ cung cấp những tin tức sai, và các con không hiểu 

được điều này. Những ai đọc trong Kinh Thánh mà Lời Cha truyền lại rằng Cha sẽ đến 

Lần Thứ Hai và khước từ đó là sự thật, và họ nói rằng Cha sẽ không đến. Các con có 

thấy sự sai lầm của họ không? 

 

Ðó là lý do khiến Cha nói rằng các con phải thật cẩn thận, vì sự sai lầm và kiêu hãnh đã 

được giới thiệu với các con, và họ không muốn hiểu rằng Cha để lại Lời trong Kinh Thánh, 

rằng Cha sẽ đến Lần Thứ Hai. Ðiều đó được viết trong Kinh Thánh mà họ vẫn từ chối, họ 

không muốn chấp nhận nó. Nhưng ngày ấy sẽ đến và họ sẽ thấy Cha và họ sẽ hiểu được sai 

lầm của họ, nhưng vào ngày đó sẽ quá muộn. Các con thân mến, vì thế Cha cho các con một 

thời gian để các con suy gẫm, để các con đến với nguồn của Lòng Thương Xót, của sự khôn 

ngoan để các con có thể chiến đấu bằng những vũ khí và sự hiểu biết này. Các con phải vâng 

theo những thông điệp của Ðức Mẹ và của Cha.  
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Hỡi các con, các con phải nhận ra rằng thời gian ấy gay go, tăm tối và khó khăn và sự 

dữ đang bắt đầu xâm nhập vào Hội Thánh và vì thế các con thay đổi Kinh Thánh. Họ đã thay 

đổi Kinh Thánh để thích ứng với những suy nghĩ của họ, mà không nhận ra rằng tất cả những 

hình phạt đã được báo trước cho những ai thay đổi và thêm vào những từ không đúng sự thật, 

và với những gì Cha truyền lại, sẽ bị phạt nặng nề, bởi vì họ đã khởi sự những sai lầm, bởi vì 

họ đã giúp cho tên ngụy Kitô gây bối rối cho các con của Cha hơn nữa. 

Vậy, Các con thân mến, vì thế mà Cha muốn nói với các con hôm nay, vì các con phải 

chuẩn bị và các con phải hiểu biết mọi sự, mọi sự. Và trong những ngày sắp tới, các con phải 

ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải suy niệm, các con phải nhận thức rằng Cha đang 

đến và Ðức Mẹ sẽ đến để giảng dạy các con, để các con hiểu biết và các con chuẩn bị sẵn sàng, 

để khi người ta nói với các con, các con sẽ biết ai là người nói sự thật và ai nói dối.  

 

Ðó là những gì Cha đã làm trong những tháng qua, Cha đã giảng dạy cho các con tất cả 

những điều này, để các con chuẩn bị sẵn sàng, khi thời giờ tới, các con sẽ biết phải làm gì và 

đi đâu, và như thế các con sẽ không lẫn lộn vì mọi sự, mọi sự đã được viết trong Kinh Thánh 

sẽ được ứng nghiệm từ đầu đến cuối, vì Cha lập lại, Cha là khởi nguyên và là tận cùng. Cha 

mời gọi tất cả mọi người, một lời mời gọi yêu thương, một lời mời gọi cấp bách, bởi vì Cơn 

Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đang đến gần mỗi ngày, nó đang đến gần và lòng các con 

sẽ đau đớn, khi các con thấy tất cả những thảm họa đang xảy ra và các con sẽ thấy chúng. 

Nhưng nếu các con ở dưới sự bảo vệ của Áo Choàng của Ðức Mẹ, các con sẽ không phải sợ 

hãi, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ các con trong những ngày tăm tối và khó khăn. Các 

con sẽ xin Chúa Thánh Thần và cầu nguyện với Ngài và nài xin Ngài để Ngài đánh động tâm 

hồn và tâm trí của các con và xua tan bóng tối đang bủa bây các con.  

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Cha đã và đang đến để nói với các con rằng các 

con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các con phải ẩn náu dưới Áo Choàng bảo vệ của 

Mẹ.  

        Các con thấy ở tất cả những cuộc Hiện Ra, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn nói cùng một việc, 

rằng các con phải ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải mang những Chuỗi Ảnh, vì  

khi ngày ấy tới, các con sẽ không tìm thấy chúng. Bởi vì mọi sự sẽ làm cho các con sợ hãi và 

các con sẽ tìm kiếm chúng, nhưng không thể tìm thấy.  

Vì thế Cha nói với các con rằng các con phải chuẩn bị, Các con phải chuẩn bị những 

Chuỗi Ảnh, Nước Thánh, ảnh Tượng có làm phép, Thánh Giá Chuộc Tội, bởi vì nguy hiểm ở 

trước cửa nhà các con. Nhưng Cha cũng muốn các con chuẩn bị không những về vật chất, 

nhưng còn về tinh thần và điều này có nghĩa là, nếu các con đang sống trong tội trọng, các con 

phải thay đổi đời sống, các con phải đạt được Ơn Sủng ngay tức khắc, bởi vì ngày ấy sẽ đến 

với thế giới như một tên trộm và khi mọi người nói rằng họ đang bình an, thì những biến cố 

Cha đã báo trước cho các con ở nhiều nơi cho nhiều tiên tri sẽ xảy đến.  

Những gì được báo trước phải được ứng nghiệm, nhưng bây giờ, hỡi các con, những gì 

đã được báo trước, những thông điệp đang ở trước cửa, bây giờ chiếc đồng hồ trên Thiên Ðàng 

đang báo hiệu giờ cuối và chúng sẽ đến, hỡi các con, giống như tên trộm trong ban đêm và 

những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhiều thiên tai đang đến, hỡi các con, mắt các con sẽ thấy 

nhiều điều, nhiều sự đau buồn đang đến. 

Vì thế như một Người Cha đầy yêu thương, Cha đã đến để báo trước cho các con, hãy 

cẩn thận, vì ngày ấy đã rất gần, rất gần, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Các con thân mến, bây giờ 

Cha sẽ chúc lành cho các Chuỗi Ảnh, Cha sẽ chúc lành cho những ảnh tượng, Chuỗi Ảnh, 

nước và hoa hồng (roses), để các con được bảo vệ trong những ngày sắp tới. Cha chúc lành 

cho tất cả những vật ở đây để chúng bảo vệ các con, cứu rỗi và chữa lành các con và bảo vệ 

các con trong những ngày khó khăn và ngày của Cơn Thịnh Nộ của Chúa sắp tới. Cha chúc 
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lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con thân mến, như các con thấy, 

Cha không muốn làm các con hoảng sợ, nhưng muốn các con cảnh giác, bởi vì trong năm nay 

các con sẽ thấy nhiều việc, một số việc tuyệt diệu, những việc khác thì khủng khiếp, kinh dị 

khủng khiếp.  

Nhưng các con phải chuẩn bị, để sự dữ không đụng chạm đến các con và Ơn Sủng sẽ 

giúp các con chờ đón giờ Cha đến, trong thời gian rất gần, hỡi các con, rất gần. Chiếc đồng hồ 

trên Thiên Ðàng đang đếm giờ; vì thế, hỡi các con, Cha muốn báo trước với các con về điều 

đó, để các con bắt đầu chuẩn bị cho những biến cố đau thương đang đến và không đau buồn. 

Cũng vậy, các con thân mến, có nhiều điều đặc biệt khi những sự cố đau thương đến, hãy nài 

xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ngài sẽ là người giúp đỡ các con trong cuộc chiến lớn lao 

này, trong những biến cố đau buồn này, những biến cố đã đến rất gần. 

Vậy, các con thân mến, Cha muốn các con suy niệm trong Mùa Chay này; Cha muốn 

các con hiểu những ngày của thế giới và những ngày của tất cả nhân loại đang được đếm. Hãy 

sống một Mùa Chay thánh thiện để chuẩn bị cho ngày vĩ đại Ngày Chúa Ðến, Ðấng sẽ đến để  

xét xử dân Ngài và Ðấng sẽ đến rất sớm để thưởng công cho mỗi người tùy theo những việc 

làm của họ trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế. Vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện 

nhiều, đừng quên Chuỗi Kinh Mân côi, hãy nài xin Lòng Thương Xót, nài xin sự trợ giúp của 

Chúa Thánh Thần, nài xin Ðức Mẹ đặt các con dưới Áo Choàng Bảo Vệ của Người, để các 

con chờ đợi Cha Ðến.  

Những ai không vâng lời sẽ chết. Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần 

họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói, và ban cho các con những lời khuyên cho tất cả những ngày 

tăm tối đang đến. Nếu các con gặp khó khăn và không thể đến được, đừng lo lắng.  

Hãy nài xin như Cha đã nói với các con và cầu nguyện xin Lòng Thương Xót, bởi vì 

trong những ngày sắp tới, hỡi các con, thế giới sẽ bước vào cuộc Ðau Thương Vĩ Ðại. Vậy, 

Các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp sắp tới và Cha chúc lành cho các con 

tận đáy Thánh Tâm Cha, Nhân  

Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ứơc gì bình an ở lại trong lòng các con.  

 

                                      THÔNG ĐIỆP 08: VÂNG LỜI 
(Guatemala Ngày 10 Tháng 3 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 8 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

BAN CHO  NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

        Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con 

thân mến, Mẹ lại đến như luôn luôn, để liên lạc với các con, để giảng dạy các con, để bắt đầu 

nói với các con nhiều việc các con cần biết, bởi vì Người Mẹ Thiên Ðàng cần phải giảng dạy 

cho các con, những điều sẽ đem lại cho các con nhiều sự tốt lành, và sẽ đem các con đến đời 

sống vĩnh cửu, sẽ đem các con đến Thiên Ðàng. Các con thân mến, như Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ đã nói, hôm nay Mẹ đến để nói với các con về nhiều chủ đề, rất quan 

trọng đối với các con, để các con có được Ánh Sáng, Ánh Sáng sẽ xua tan bóng tối vây quanh 

các con, bóng tối làm cho các con nhầm lẫn nhiều. Vâng, các con thân mến, đây là chủ đề 

hiện tại, đó là sự VÂNG LỜI.  

Vâng, các con thân mến, như các con thấy, Mẹ luôn luôn nói về những chủ đề khác, và 

Con Chí Thánh Mẹ cũng làm như vậy, để các con có thể học hỏi, để các con thoát khỏi sự 

nhầm lẫn, để nó không đụng chạm đến tâm trí và tâm hồn các con. Các con thân mến, như các 

con thấy Mùa Chay đang đến gần. Và nhiều người trong các con không nghĩ rằng Mùa Chay 

là những Ngày Thánh Thiện, là ngày các con tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Chúa 
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Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Ngài 

chết để cứu các con khỏi Ma Quỷ. Nhưng nhiều người trong các con không hiểu được ý nghĩa 

của  cái Chết của Ngài. Nhiều người không đặt đúng ý nghĩa của Những Ngày Thánh của Mùa 

Chay. Và họ tin rằng những ngày này là để đi du ngoạn, đi biển, đi chơi, những ngày nghỉ 

ngơi. Và họ suy nghĩ rất ít về Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ. Và một số người, như Mẹ đã nói với các con trong những thông điệp  khác, giống như 

trong ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, đã chết trong những ngày này. Và nếu họ phạm tội 

trọng, họ sẽ không được lên Thiên Ðàng. 

Ðây là điều Mẹ lập lại một lần nữa như người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ không mệt mỏi 

để lập lại với các con rằng các con phải sống trong Ơn Sủng, bởi vì các con không biết ngày 

chết của các con sẽ đến như kẻ trộm, và các con sẽ không biết nếu trong ngày ấy, các con sẽ 

lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục. Và nếu cái chết đến với các con bất ngờ mà các con 

đang sống trong tội trọng, các con sẽ không có sự sống vĩnh cửu trên Thiên Ðàng, nhưng thay 

vào đó, chỉ là sự thống khổ và đau đớn trong Hỏa Ngục. Nhiều người trong các con, các linh 

mục, đã khởi xướng những giáo lý xa lạ vào Hội Thánh. Các ngài đã quên giảng dạy cho các 

con rằng có Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục tồn tại. Và các ngài không lo lắng cho các 

linh hồn nữa. Các ngài chỉ dạy về thân xác. Và nếu thân xác không biết đến những nhu cầu 

của linh hồn vào giờ chết, nó sẽ không sẵn sàng cho ngày đó. Và điều này làm Mẹ đau khổ, 

làm Mẹ khóc, khi thấy các con không vâng lời khuyên của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ và Mẹ. Các con dùng những ngày trong Mùa Chay để đi nghỉ hè và tiếp tục ca hát, tiếp 

tục lối sống tội lỗi. Các con thân mến. các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, bởi vì 

linh hồn của các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Mẹ luôn luôn lập lại điều đó, bởi vì 

Mẹ biết rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong thời gian đầy sự dữ, các 

con thân mến, thật là khủng khiếp. Nhiều biến cố đau thương đang đến, nhiều tai ương đang 

đến. Và nếu các con không sẵn sàng, các con sẽ chết. 

Vâng, hỡi các con, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì nhiều người phạm sai lầm 

về Mùa Chay, về những Ngày Thánh Thiện này. Họ không tỏ lòng tôn trọng Chúa một cách 

chính đáng trong những ngày này. Và bằng cách đó, họ phạm tội thêm, họ làm thêm nhiều lỗi 

lầm khủng khiếp, và sự lầm lẫn trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa. Hỡi các con, các linh mục, đã 

không giúp Mẹ về việc này, và không giúp Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ bằng cách 

giảng dạy cho người ta những gì họ nên làm, không chỉ trong những Ngày Chay Thánh, nhưng 

trong mọi ngày trong đời sống các con phải nên giống như trong Tuần Thánh, trong Mùa  

Chay, luôn luôn sùng kính Cái Chết của Chúa Giêsu, bởi vì, qua Cái Chết của Ngài, Thiên 

Ðàng đang mở ra cho các con, để các con có được sự sống đời đời. 

Vậy, các con thân mến, Mẹ đang nói về chủ đề Mùa Chay, bởi vì Mẹ muốn các con luôn 

luôn sẵn sàng, Mẹ muốn các con hiểu được ý nghĩa của những ngày này. Và Mẹ cũng muốn 

nói với các con một từ quan trọng, đó là “Vâng Lời.” Từ này làm thế giới sai lầm, cũng như 

các con của Mẹ, các linh mục đòi hỏi các con phải vâng lời các ngài, và vâng lời những giáo 

lý mà các ngài giới thiệu vào Hội Thánh. Các ngài đã khởi xướng những giáo lý mới, quên đi 

Giáo Lý Thánh Thiện, Giáo Lý duy nhất của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các 

ngài từ chối Lời Mẹ, làm tắt đi tiếng nói của Mẹ, các ngài chối bỏ những cuộc Hiện Ra của 

Mẹ, và buộc con cái Mẹ, qua việc vâng lời, không được tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ và Mẹ, Ðấng nói với các con qua những cuộc Hiện Ra, cuộc Hiện Ra không mới 

mẻ, chúng đã xảy ra qua mọi thời đại.  

Mẹ đã luôn luôn liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ luôn luôn ở với họ, để loan báo những mối 

nguy hiểm đang gần đến, để loan báo rằng các con phải luôn luôn vâng lời Chúa. Thời buổi 

này, hỡi các con, là thời buổi thật lộn xộn. Và Ma Quỷ thấy rằng các con không được cho biết 

ý nghĩa đúng đắn của từ này. Bây giờ các con của Mẹ, các linh mục, nếu một người trong các 
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con không vâng lời các ngài, và tin vào những cuộc Hiện Ra, các ngài nói rằng anh ta không 

vâng lời, anh ta cứng đầu. Và bây giờ, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này, vì 

những ngày ấy gần đến, ngày mà các con của Mẹ nói rằng các con cứng đầu, bởi vì các con 

không vâng lời các ngài. Nhưng điều này không đúng. Trước khi vâng lời người ta, các con 

phải vâng lời Chúa. Thế giới bây giờ quá lộn xộn nên gọi vâng lời là cứng đầu, và gọi cứng 

đầu là vâng lời. Các con có thấy mọi sự thật lộn xộn không? Vì thế mà Mẹ đến, và Con Mẹ 

cũng đến, để dạy dỗ các con, để trong tất cả sự lộn xộn này, các con được nhạy bén, và biết 

mình phải đi đâu, khi thời gian thống khổ đến. Hãy nhớ rằng Kinh Thánh đã nói: “Nhiều tiên 

tri giả sẽ đến, chúng sẽ gây cho các con sự sai lầm,” và điều này, hỡi các con, đang ở đây. 

Nhiều người trong các con nghi ngờ những người tin vào những thông điệp của Mẹ và những 

người tin vào lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và những ai tin vào những cuộc 

Hiện Ra, bởi vì đây là thời buổi xáo trộn. 

Và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu cho phép những điều này xảy ra, hỡi các con, để những 

lời tiên tri được ứng nghiệm, để chúng được ứng nghiệm, và cũng để tách rời lúa ra khỏi cỏ 

dại. Ðừng quên rằng Mùa Gặt đang đến. Hỡi các con, những ai là lúa, sẽ nghe tiếng Chúa. 

Thời giờ đang tới, hỡi các con, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ra lệnh cho lúa trên 

toàn thế giới được gặt, và tách rời khỏi cỏ dại. Cỏ dại sẽ bị thiêu đốt, nhưng lúa sẽ được đưa 

lên Thiên Ðàng. 

Vì thế, mà những ngày đau thương đang chờ đón các con. Nhiều ngày thống khổ và 

những vấn đề đang đến, bởi vì những con cái thật của Mẹ sẽ đau đớn nhiều. Họ sẽ đau khổ, vì 

họ không thuộc về thế gian, họ sẽ không được chấp nhận bởi thế giới. Và đó là dấu chỉ cho 

các con. 

Hãy nhìn xem các tiên tri, xem tất cả những ai chấp nhận những thông điệp của Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ bị khinh chê và lăng nhục. Chúng  nhạo cười họ. 

Và những thông điệp bị cầm buộc trong sự khinh miệt, bởi vì, như Mẹ đã nói với các con, 

Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ không thuộc về thế gian này. Và vì thế 

mà thế giới không nhận ra chúng. Vì thế mà cuộc chiến mạnh mẽ, mạnh mẽ. Và đó là dấu chỉ 

cho các con. 

Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ ở với các con, bởi vì thế gian ca tụng những 

gì thuộc về nó. Nhưng thế gian khinh miệt những gì không thuộc về nó. Và Vương Quốc của 

Chúa không thuộc về thế giới, bởi vì Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ 

không thuộc về thế gian này. Bởi thế những ngày ấy sẽ đến, khi đó thế gian sẽ hiểu, và biết 

rằng sự thật ở với Mẹ, ở nơi Ðức Trinh Nữ, nơi những cuộc Hiện Ra của Mẹ, nơi những cuộc 

Hiện Ra của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Chúa và Mẹ đã sai các con đi loan báo 

những thông điệp để cảnh báo, những thông điệp  hòa bình và tình yêu, để các con hiểu rằng 

thời gian rất ngắn, rất ngắn, hỡi các con, rất ngắn. Các con sẽ chứng kiến những việc này, 

chúng đang đến, chúng đang đến ở ngưỡng cửa, chúng đã xuất hiện, và các con phải sẵn sàng. 

Các con phải, như Mẹ đã nói với các con trong thông điệp trước, nài xin Chúa Thánh Thần, 

để thần khí sai lầm không lấn át các con, để thần khí sai lầm không giăng bắt các con. Mẹ đã 

đến với các con trong một thời gian dài để báo trước cho các con những việc này, bởi vì thời 

gian thật khủng khiếp, thời tận cùng đang đến gần, và tất cả cư dân trên trái đất sẽ thấy Công 

Lý của Thiên Chúa. Tất cả những năm tháng này, tất cả thời gian này là thời gian ân sủng. 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ban Lòng Thương Xót cho toàn thế giới. Nhưng nhiều 

người từ khước ơn ấy. Và thời gian ấy sẽ tới, khi thời kỳ ân sủng chấm dứt, để mở đường cho 

Công Lý. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ sẽ lặng im để những 

lời tiên tri được ứng nghiệm. Ðó sẽ là dấu hiệu cho các con khi thời kỳ của những gì đã được 

tiên báo sẽ đến, thời kỳ ứng nghiệm những lời tiên tri, đã được tiên báo bởi nhiều tiên tri, và 

cũng nơi đây nơi chốn thánh thiện này đã nhận tiếng nói của Mẹ, đã nhận tiếng nói của Chúa 
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Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và vâng lời Mẹ. Các con thân mến, từ “Vâng Lời” rất quan 

trọng đối với các con. Các con phải vâng lời. Nhưng thời gian sắp tới khi đó các con sẽ không 

thể vâng lời người ta, nhưng chỉ vâng lời Chúa, bởi vì, nếu các con vâng lời Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ thì tên ngụy Kitô sẽ bắt các con. Các con phải ý thức điều này, các 

con thân mến. Các con phải nhận thức điều này trước tiên, các con phải vâng lời Chúa, và sau 

đó mới đến người ta, bởi vì trong lòng người ta nhiều sự dữ và dối trá, bởi vì họ không muốn 

vâng lời Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì hỡi các con, các linh mục đã nổi loạn. Các ngài không 

muốn vâng lời. Các ngài không muốn hiểu rằng vâng lời Chúa là ơn cứu rỗi cho họ.  

Hỡi các con, trong những ngày sắp tới, khi các con thấy, các con sẽ hiểu được tất cả 

những thông điệp Mẹ đã ban qua các tiên tri. Có nhiều sự lẫn lộn. Nhiều người không 

thấy ánh sáng, bởi vì họ đi theo những lạc thú, họ đi theo tội lỗi. Và hôm nay không ai 

muốn vâng lời Chúa. 

Sẽ có một thời. Hãy đọc về thời đó, và thấy rằng các con của Mẹ như thế nào, Hội Thánh 

đi đến sự sụp đổ như thế nào, chính vì họ không muốn vâng lời Chúa Thánh Thần, Ðấng ra 

lệnh cho họ không được pha trộn giáo lý xa lạ, nghi thức xa lạ, với những gì mà Con Chí 

Thánh Mẹ đã truyền lại củng cố trong Hội Thánh của Ngài. Các con có thể thấy các ngài đã 

tiêu diệt Hội Thánh như thế nào. Ngay cả những người con trung tín cũng bị các ngài hủy diệt. 

Và các ngài sẽ bị phạt nặng, bởi vì chẳng những các ngài không tin, các ngài còn ngăn cản 

người khác tin. Và điều đó làm cho tội lỗi tăng gấp đôi. Ðó là lý do, hỡi các con, Mẹ đến để 

cảnh giác các con về việc này. Các con phải nhận ra rằng linh hồn các con đang bị đe dọa, các 

con phải xử dụng khả năng phân định. Và các con phải phải biết đâu là sự dữ và đâu là sự tốt 

lành. Hỡi các con, các con phải luôn luôn vâng theo sự tốt lành. Các con phải luôn luôn vâng 

lời Chúa, bởi vì Chúa không bao giờ sai lầm, bởi vì Chúa không bao giờ lừa dối các con, bởi 

vì Chúa không cho phép linh hồn các con hư mất. Trái lại, người ta là con người. Bản tính con 

người là đối tượng thay đổi và sửa đổi. Hôm nay họ có ý nghĩ này, ngày mai họ lại có ý khác. 

Như vậy, họ muốn người khác vâng lời họ. Nhưng những ai vâng theo sự dữ sẽ mất linh hồn. 

Vì thế Mẹ đã đến để nói với các con điều này, vì điều đó rất quan trọng mà các con phải biết, 

để các con có thể chỉ dạy cho người khác, và nói cho họ biết rằng thời buổi này rất lộn xộn. 

Và thời giờ sắp tới sự lộn xộn sẽ nhiều hơn. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp các 

con phân định, và giúp các con hiểu được sự thật, và đi theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai 

thật, Thiên Chúa thật. Hỡi các con, các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, vì điều 

đó rất quan trọng, và thời giờ đang trở nên ngắn dần. Các con phải xử dụng trí khôn Chúa đặt 

để trong tâm hồn và trong trí óc các con. Các con phải dùng mọi khả năng và năng khiếu mà 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, Ngài đã ban cho các con ơn cứu độ. 

Và các con phải xử dụng chúng đúng đắn, bởi vì trong ngày phán xét, Ngài sẽ hỏi các con tại 

sao các con đã không dùng trí khôn vì lợi ích của các con, và lợi ích cho người khác. Bây giờ, 

hỡi các con, các con phải nhìn xa, các con phải dùng khả năng phân định để biết ai đang lừa 

dối các con, và ai đang nói với các con sự thật. Hỡi các con, như Mẹ đã nói với các con, có 

nhiều tiên tri giả. Và chúng sẽ nói: “Chúa ở đây, Ngài ở đây,” đừng nghe chúng, “Chúa ở đây, 

chúng ta có Ngài ở đây,” không, hỡi các con của Mẹ. Như thế sự lẫn lộn sẽ không diễn ra giữa 

con cái thật của Mẹ, một dấu hiệu lớn sẽ được ban cho các con. Khi Chúa Kitô, Ðấng Thiên 

Sai, Chúa Giêsu, mà không có Mẹ Ngài ở bên cạnh thì không phải là Chúa Kitô thật. Hãy nhìn 

kỹ dấu hiệu này. Nhiều người sẽ đến, và họ sẽ nói với các con Ngài ở đây, hãy tin Ngài, đó 

chính là Ngài. Nhưng không, hỡi các con, Mẹ sẽ cho các con một dấu hiệu thật, để các con 

không lẫn lộn. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ nói cho các con biết ai là Chúa 

Kitô thật. Và Chúa Kitô thật là Ðấng đến với Mẹ Ngài, Ðấng không quên Mẹ Ngài hay không 

có Mẹ ở bên mình. Ðó là lý do mà Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã để lại dấu chỉ này cho thế 

giới. Và đó là lý do khiến Mẹ trở nên một nhân vật quan trọng trong thời kỳ cuối, bởi vì Mẹ 
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sẽ nghiền nát tên ngụy Kitô. Ðừng quên điều này. Mẹ sẽ nghiền nát Ðấng Thiên Sai giả. Mẹ 

sẽ nghiền nát đầu con rắn xưa. Và đây sẽ là dấu hiệu thật cho các con, để các con hiểu rằng 

những con cái của Mẹ, những người được Mẹ sai đi, mang sự thật, và họ đi đúng đường, bởi 

vì Mẹ sẽ nói cho các con Ai là Ðấng Thiên Sai thật. Mẹ sẽ ra hiệu cho thế giới biết ai là người 

mà họ phải theo. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ chỉ định đường lối, và các 

con sẽ không lẫn lộn. Vì thế, như các con đã nghe, có nhiều cuộc Hiện Ra, không phải chỉ có 

ở đây, nhưng còn ở nhiều quốc gia khác, bởi vì đây là dấu hiệu cho các con của Mẹ đi theo 

Mẹ. Và bằng cách đi theo Mẹ, họ sẽ đi theo Thiên Chúa thật. Hỡi các con, thời giờ đang đến, 

khi tên ngụy Kitô giả làm Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và tất cả những ai không chuẩn 

bị sẽ bị lừa gạt. Vì thế mà Mẹ cho các con dấu hiệu này, vì Mẹ phải hiện diện để chiến đấu để 

bảo vệ con cái Mẹ, để chỉ đường lối cho các con, chỉ cho các con sự thật, chỉ cho các con con 

đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng. 

Ðừng quên rằng con đường này là con đường thế giới không chấp nhận, bởi vì thế giới 

chọn con đường rộng, gồm những lạc thú, sự hưởng thụ, của cải, tất cả mọi thứ, và cứ thế mà 

họ đi. Trái lại, con đường hẹp đòi hỏi sự ăn năn, hy sinh, nước mắt và đau khổ, bởi vì trước 

tiên các con được ban cho Thánh Giá, và sau đó mới đến vinh quang. 

Các con biết rằng điều này chính Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã làm, và Ngài 

là Người đầu tiên vâng lời Chúa Cha Hằng Hữu, và Ngài đã vâng lời cho đến chết. Các con 

phải noi theo gương ngài. Hãy vâng lời Ðức Chúa Cha như Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ, vâng lời cho đến chết. Ðó là điều Mẹ muốn nói với các con, rằng các con phải luôn luôn 

vâng lời. Các con phải vâng lời Chúa, lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và lời Mẹ, 

nhờ đó, các con sẽ không bị lẫn lộn với những người đòi hỏi các con phải vâng lời một cách 

mù quáng. Và các con không phải làm như vậy, bởi vì họ sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, trên 

con đường rộng, con đường dẫn đến Hỏa Ngục. Hỡi các con, vì thế các con phải thật cảnh 

giác, và các con phải nhớ tất cả những thông điệp  trước đây mà Mẹ đã ban cho các con để 

được Ơn Thánh Hóa, và đặt mình trong tình trạng Ơn Sủng. Hãy nài xin sự trợ giúp của Chúa 

Thánh Thần luôn luôn, bởi vì thời gian tăm tối đang đến gần, bởi vì thời gian gay go đã ở đây 

rồi. Và tất  cả những ai không chuẩn bị, khi những đau thương tột đỉnh đến, các con sẽ không 

còn thì giờ để làm gì cả, bởi vì, hỡi các con, sẽ không còn có linh mục để các con có thể xin 

các ngài giúp đỡ. Sẽ không còn những linh mục thánh thiện, sẽ không còn linh mục nào có thể 

cho các con ơn tha tội, sẽ không còn linh mục tốt nữa. Và những linh mục còn lại sẽ rất lầm 

lạc, và các ngài bận rộn trong việc phục vụ ma quỷ và không giúp gì cho các con được. 

 Vì thế mà Mẹ lập đi lập lại một lần nữa. Và Mẹ không mỏi mệt khi lập đi lập lại, để các 

con hiểu rằng các con phải vâng lời, các con phải lắng nghe lời Chúa, và các con phải hành 

động. Các con không chỉ nghe thông điệp, nhưng các con phải thực hành. Hãy xin sự trợ giúp 

của Chúa Thánh Thần, và nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ. 

Và như một hành động yêu thương dành cho Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Mẹ 

muốn tất cả các con, tất cả các con, hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con 

Chí Thánh Mẹ, và bắt đầu một Tuần Cửu Nhật sùng kính Lòng Thương Xót, như nhiều người 

trong các con đã biết, bắt đầu vào Thứ Sáu Tuần Thánh và đó là Tuần Cửu Nhật cho tất cả 

những nhu cầu của thế giới, cho tất cả những nhu cầu của nhân loại, và cho các linh mục, tu 

sĩ, và các con, và cho tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót. Như một Người Mẹ đầy Yêu 

Thương, Mẹ của các con, Mẹ đòi hỏi các con điều này, hãy nài xin Lòng Thương Xót của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ từ Thứ Sáu Tuần Thánh, để bóng tối không đụng chạm 

đến các con được. Các con phải làm điều đó ở nhà. Dựng một bàn thờ nhỏ, ở đó, cầu xin Tuần 

Cửu Nhật cho thế giới, cho mọi sự đang đến, cho tất cả những gì mà các con không hiểu được. 

Nhưng khi nhìn thấy chúng, các con sẽ hiểu biết rằng những đau thương thật lớn lao hỡi các 
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con, và chúng sẽ làm cho tâm hồn và linh hồn của các con đau buồn. Bởi thế, Mẹ muốn các 

con làm việc này. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật, nài xin Lòng Thương 

Xót từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Mẹ sẽ có mặt ở những ngôi nhà đó, và sẽ 

ban tất cả những ơn cần thiết, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để 

khi thời gian tăm tối đến, các con có thể chống cự, và chờ đợi Ơn Chúa xuống, chờ một cách 

kiên nhẫn Cuộc Tái Lâm của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đến gần. 

 

Vâng, hỡi các con, các con phải cầu nguyện gấp đôi, bởi vì thế giới cần lời cầu nguyện. 

Thế giới cần lời cầu nguyện, sự sùng kính, sự hy sinh của các con, vì thời gian đã đến gần hơn, 

gần hơn, và gần hơn nữa. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết. Hỡi các con, các con phải 

cảnh giác, và phải canh chừng ngày đêm, bởi vì các con không biết lúc nào. Và thời điểm ấy 

đến như kẻ trộm, tất cả cư dân trên trái đất sẽ đau khổ. Họ sẽ than van và than khóc. Nhưng 

Mẹ sẽ bảo vệ những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ săn sóc họ, Mẹ sẽ giúp đỡ họ đứng vững 

trong những Biến Cố Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới. Hỡi các con, như vậy các 

con phải vâng lời Mẹ và thực hành. Và phải xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, để các con có thể 

chống cự, bởi vì thời điểm ấy sẽ đến, khi tên ngụy Kitô xuất hiện, hắn sẽ làm cho các con xáo 

trộn hơn nữa. Ðó là điều con cái Mẹ không muốn hiểu biết, bởi vì bóng tối đang đến gần trái 

đất. Và tất cả những ai mang sự thật trong lòng sẽ là ánh sáng trong thế gian. Và ánh sáng 

được ban cho ở đây. Mẹ sẽ cho các con ánh sáng. Ðừng quên rằng qua những cuộc Hiện Ra, 

Mẹ luôn luôn nói rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng. Và sẽ xảy ra như 

vậy. Và thế giới sẽ thấy điều đó.  

Hãy nhớ rằng Dấu Hiệu Cảnh Báo đang đến, Phép Lạ lớn đang đến, và cũng là Sự 

Trừng Phạt Lớn. Các con phải thận trọng, bởi vì các con không biết vào giờ nào. Và thời 

gian đó, như Mẹ đã nói, sẽ đến như kẻ trộm. 

Các con thân mến, thời kỳ của Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao (Great Warning) đang đến. 

Nhưng nếu các con, để mặc cho Dấu Hiệu Cảnh Báo, không vâng lời Mẹ, các con sẽ ở trong 

tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì Sự Trừng Phạt Lớn Lao cũng sẽ đến. Ðừng quên điều đó. Mọi 

sự sẽ đến, và các con phải chuẩn bị. Các con phải quan sát, các con phải cảnh giác, bởi vì các 

con không biết giờ nào. Giờ ấy có thể là hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, và các con không 

biết chừng nào. Vì thế mà Mẹ nói với các con phải cảnh giác, các con phải thận trọng, bởi vì 

các con không biết giờ nào, khi nào Chúa sẽ đến. Và nếu các con nói: “Mình vẫn còn thời giờ, 

điều đó sẽ không xảy ra,” và đắm mình trong tội lỗi, say sưa, hưởng thụ, để rồi khi Chúa đến; 

và Ngài thấy các con không giữ những Ðiều Răn của Chúa, các con không vâng theo những 

lời khuyên của Ngài, các con không vâng theo Giáo Lý của Ngài, thời gian đó sẽ rất lớn lao, 

các con sẽ thấy Công Lý của Chúa.  

Tất cả những ai không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ sẽ đau khổ vì Công Lý của Ngài. Và đối với họ, Ngài không còn là Ðấng Cứu 

Chuộc Ngọt Ngào, nhưng là một Thẩm Phán Công Minh. Ðừng quên điều này. Hãy đặt 

mình dưới Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để khi Cơn Thịnh 

Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đến, thì những Ðau Thương Lớn Lao không đụng chạm 

đến các con được.  

Hãy nhớ lời Mẹ và thực hành. Ðừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi. Ðừng Quên ăn năn. 

Ðừng quên từ ngữ thật lộn xộn và bị khinh thường, chữ “vâng lời,” vì vâng lời Chúa sẽ là con 

đường đưa các con đến với Thiên Chúa thật, nơi Chúa Giêsu ngự. Và đây sẽ là dấu hiệu, hỡi 

các con. Nếu Chúa Giêsu không đến với Mẹ Ngài, thì đó không phải là Chúa thật. Chúa thật 

luôn luôn mang theo Mẹ với Ngài. Vì thế Mẹ là biểu tượng của thời kỳ này, hỡi các con, và 

Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Và Mẹ muốn các con tự lập lại, để các con hiểu biết, 

bởi vì những cuộc Hiện Ra của Mẹ có dấu hiệu này đi kèm, bởi vì trong những cuộc Hiện Ra 
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của Mẹ phải luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Vì thế đôi khi các con thấy Chúa đến, và lần khác 

thì Mẹ đến, bởi vì Chúa và Mẹ phải luôn luôn đi với nhau, bởi vì Mẹ không bao giờ đến mà 

không có Chúa, và Chúa không bao giờ đến mà không có Mẹ Ngài. Đây là dấu hiệu thật cho 

thế giới, Mẹ sẽ là Người giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ để cứu thế giới. 

Thông điệp trước đã nói rằng Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ cứu thế giới. Ðừng quên điều này. Tất 

cả những ai quên đi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ phạm sai lầm. Ðừng quên điều 

này. Hãy xem xét điều này. Các con phải nhớ rằng những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ là những dấu hiệu thật, để thế 

giới không phạm sai lầm. Ðó là lý do tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con, cho các con 

những dấu hiệu, để các con đừng sai lạc. 

Vậy, hỡi các con, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn bảo vệ, sức 

khỏe và ơn cứu độ cho các con, vì những ngày Ðau Thương Lớn Lao, ngày tăm tối đang đến 

gần. 

Mẹ chúc lành cho tất cả những vật ở đây, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để 

chúng sẽ trợ giúp các con trong thời kỳ khắc nghiệt đang đến gần. Vâng, hỡi các con, đừng 

quên lời Mẹ, bởi vì, như Mẹ đã phán: Khi thời gian ấy đến, khi tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ im lặng để ứng nghiệm lời tiên tri, và ứng nghiệm trong việc Lòng 

Thương Xót Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ thật sự hoạt động, và ứng nghiệm tất cả 

những gì đã được tiên báo, những gì đã và đang được lập đi lập lại qua nhiều thời đại, và đây 

là thời các con đang sống. Và thời gian ấy còn rất ngắn. Các con đừng quên lời Mẹ, hỡi các 

con. Hãy nài xin ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì sẽ đến thời, Con Mẹ sẽ cho phép Lòng Thương Xót của Ngài thật 

sự hoạt động (Giáo Hội công nhận).  

Các con sẽ thấy điều đó, bởi vì thế giới phải thấy Lòng Thương Xót của Ngài, thế 

giới phải thấy Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao, Phép Lạ Lớn Lao.  

Và nếu thế giới không tin, nó sẽ bị hủy diệt, bởi vì cuộc “Trừng phạt Lớn Lao” cũng 

sẽ xảy đến, cũng sẽ xảy đến.  

Và điều này, hỡi các con, không thể tránh khỏi, bởi vì tội lỗi trên thế giới đã than khóc  

thấu trời đòi sự trừng phạt. Chúng than khóc vì con người phạm nhiều tội lỗi. Và người ta 

nhạo báng, cười cợt về những thông điệp của Mẹ, những lời khuyên của Mẹ, và tình yêu lớn 

lao của Mẹ dành cho con cái Mẹ. Nhưng khi họ xác minh về tất cả những cuộc Hiện Ra của 

Mẹ, khi họ xác minh các con cái của Mẹ, các tiên tri, đã và đang nói sự thật, mà họ đã không 

tin, họ sẽ khóc vì nuối tiếc. Nhưng sẽ quá muộn, bởi vì, ngay cả với những dấu hiệu này, họ 

đã không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Thì Công Lý 

của Ngài sẽ đến. Và Mẹ lập lại, Ngài sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nhưng là 

một Thẩm Phán Công Minh. Hãy nhớ điều này, hỡi các con, hãy nhớ điều này, trước khi vâng 

lời người ta, các con phải vâng lời Chúa, và vâng lời Mẹ. Ðây là dấu hiệu thật, để các con 

không bị sai lạc, bởi vì Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Con Mẹ. Mẹ sẽ hướng dẫn các con 

đến với Chúa Kitô thật, đó là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.  

 

          Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì các con của Mẹ, các linh 

mục, đang làm cho các con của Mẹ lẫn lộn rất nhiều. Và các ngài đã khiến cho Mẹ đau khổ và 

than khóc nhiều, bởi vì, bằng lời nói và sự kiêu căng của họ, họ đã chia cách con cái Mẹ với 

Mẹ, với những cuộc Hiện Ra. Và các ngài không muốn tin rằng chính Chúa Giêsu Kitô Con 

Chí Thánh Mẹ đang báo trước cho các con, Ðấng đang cho các con những lời khuyên, Ðấng 

đang báo tin cho các con. Nhưng khi giờ ấy đến, khi họ hiểu được Chúa và Mẹ đã nói qua 

những tiên tri. Họ sẽ thấy rằng họ đã quá coi thường, quá thờ ơ. Và họ nhạo báng mà không 
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biết rằng giờ ấy sẽ đến, khi họ sẽ phải giải thích về tất cả những việc này, bởi vì không những 

họ đánh mất linh hồn mình, nhưng còn đánh mất linh hồn của nhiều người trung tín muốn tin 

Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, nhưng các ngài đã ngăn cản họ. Và vì thế họ sẽ 

bị xét xử nghiêm khắc.  

 

          Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, trong những ngày đền tạ, Mẹ đã nói về 

nhiều chủ đề khác nhau, để cho các con ánh sáng, để dạy dỗ cho tất cả các con những điều mà 

các con phải biết, để các con chuẩn bị, và để các con biết đường lối phải theo. Và đừng quên 

rằng con đường an toàn là con đường của Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Hãy theo con đường 

này, và các con sẽ không lầm lạc, bởi vì Mẹ sẽ giúp đỡ các con thấy ánh sáng, sự thật và tình 

yêu. Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu sẽ 

đến để tiếp tục giảng dạy các con, bởi vì các con cần được biết tất cả những việc này. Và các 

con cần phải chuẩn bị, bởi vì những tiên tri giả sẽ tăng lên gấp bội. Và các con phải biết rõ sự 

thật ở đâu, mà đi theo nó, và từ bỏ sự dối trá, bởi vì sự thật sẽ dẫn các con về Thiên Ðàng, 

nhưng sự dối trá sẽ dẫn các con đến sai lầm, và sai lầm sẽ dẫn các con đến Hỏa Ngục. Vậy, 

các con thân mến, Mẹ rất sung sướng vì có thể nói với các con, có thể liên lạc với các con, bởi 

vì Mẹ khao khát được liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ khao khát được nói với các con con đường 

các con phải theo. Vì thế Mẹ đã đến, để các con biết rằng các con phải đi theo Mẹ, để đi theo 

Thiên Chúa thật. Ðó là dấu chỉ cho các con. 

Vậy, các con thân mến, Mẹ có được niềm vui khi có thể liên lạc với các con, để các con 

lắng nghe lời Mẹ và thực hành, bởi vì thời gian cấp bách, bởi vì thời gian thúc bách, và các 

con phải được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hướng dẫn các 

con, để các con sẽ không rơi vào tay tên ngụy Kitô, bởi vì Mẹ sẽ bảo vệ các con, và Mẹ sẽ 

giúp các con thấy ánh sáng, và Mẹ sẽ hướng dẫn các con hướng về Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ. 

Vậy, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì 

bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành những lời khuyên Mẹ đã ban cho các con, 

bởi vì thời gian rất khó khăn, thời gian tăm tối, thời gian đau thương cực kỳ đang đến. 

THÔNG ĐIỆP 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
(Guatemala Ngày 14 Tháng 4 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 9 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây.  

Các con thân mến, như luôn luôn Cha đến để dạy dỗ các con, như các con đã biết, những 

bài học này được giảng dạy cho các con để xóa tan đi sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới 

trong những ngày đen tối này. Và vì lý do đó mà Người Mẹ Thánh Thiện của Cha, cũng chính 

là Mẹ của các con, cũng có mặt ở đây để dạy dỗ các con, để sự sai lầm đang hiển trị trên thế 

giới sẽ không đụng chạm đến các con được. Và bằng cách đó các con sẽ là ánh sáng thế gian, 

ánh sáng mà nhân loại rất cần. Vậy, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề rất 

quan trọng đối với các con, đối với Hội Thánh và toàn thể nhân loại và đó là BÍ TÍCH THÁNH 

THỂ. 

 

Vâng, các con thân mến, bởi vì các con linh mục của Cha đã và đang thay đổi tất cả 

những việc này và làm cho các con bị lẫn lộn với những giáo lý mà họ có được thay vì 



 97 

Cha. Cha muốn giải thích cho các con, các con thân mến, thời nay các linh mục xem Bí 

Tích Thánh Thể một bữa tiệc, đó là một bữa ăn, Cha muốn nói với các con, các con thân 

mến, điều này sai lầm. BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA LỄ HY SINH MÀ CHA ÐÃ 

CHỊU ÐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ. 

 

Vì thế, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ và dâng bánh và rượu, chúng biến thành 

Mình và Máu Cha, để mọi phúc lành và ơn sủng có thể được ban cho các con, và Cha đã phán: 

“vì nhiều người,” khi thiết lập Bí Tích này. Họ vẫn không hiểu rằng Cha hiện diện trong Hình 

Bánh, Cha hiện diện để ban cho các con tất cả mọi ơn sủng mà các con cần thiết cho linh hồn. 

Vì thế, các con thân mến, Bí Tích Thánh Thể không đơn thuần chỉ là bữa ăn như nhiều người 

tin tưởng, bây giờ người ta gọi đó là bữa tiệc, bữa ăn tối, một bữa ăn; họ đã thay thế việc Hy 

Sinh bằng một lời nguyện đơn giản, bây giờ họ không gọi đó là Hy Lễ, nhưng gọi là Lời 

Nguyện Thánh Thể. Và không, các con thân mến, Cha muốn các con được cho biết hẳn hoi là 

không phải như vậy. 

Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện, Cha là thực thể, nhưng các 

linh mục đã cho người ta một ý niệm sai lầm và các ngài nói đó không còn là Hy Lễ mà Cha 

chịu đau khổ trên Thập Giá, và các ngài làm cho nó trở nên một bữa ăn đơn thuần. 

Các con thân mến, khi làm việc này các ngài đã hạ giá Mình Thánh Cha, các ngài đã hạ 

giá Máu Thánh Cha, và các ngài không muốn gắn bó với những mệnh lệnh Cha đã ban. Bây 

giờ, bất cứ loại bánh nào, bất cứ thứ gì được dùng, các ngài gọi đó là Chúa. Không. Các ngài 

nói rằng trong Kinh Thánh Cha đã ăn tối với các môn đệ, và vì lý do đó mầu nhiệm này chỉ 

đơn thuần là một bữa ăn, bởi vì Cha đã ăn tối trong lúc thiết lập Bí Tích Thánh Thể. 

Các con thân mến, Cha sẽ giải thích cho các con những gì các ngài vẫn không hiểu, bởi 

vì, vâng, quả thật Cha đã ăn chiên vượt qua và nghi thức này được cử hành bởi người Do Thái, 

bởi vì họ nhận được lệnh truyền hãy ăn một con chiên để đền tội cho họ, nhưng chiên con này 

chỉ là hình tượng, một hình tượng của Ðấng sẽ đến sau, Chiên Con Vượt Qua thật, Ðấng mà 

các con đã biết đó là chính Cha. Vào thời đó, người Do Thái ăn chiên con là hình tượng của 

Ðấng sẽ đến. Vì thế, họ ăn trong tư thế ngồi, đứng, nằm theo ý muốn của họ, bởi vì họ ăn một 

con vật, một con chiên, và đó là một bữa ăn. Nhưng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà 

Cha đã thay thế chiên con thành Mình và Máu Cha, Cha đã hoàn toàn thay đổi tất cả, bởi vì 

họ, người Do Thái, đã không còn ăn một con chiên đơn thuần, nhưng họ sẽ ăn chính Chúa, 

Ðấng xóa tội họ. Và vì lý do đó của lễ sẽ trở nên Hy Lễ Bất Diệt, nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó 

sẽ không bao giờ được sửa đổi bởi lề luật trên Trời, bởi vì chiên con của người Do Thái tượng 

trưng cho Ðấng sẽ đến sau để tha tội và thánh hóa thế gian tội lỗi. Vì lý do đó, sau bữa ăn tối 

Cha đã nói với các Môn Ðệ và các Tông Ðồ rằng Cha sẽ thiết lập một Giao Ước Mới để hủy 

bỏ (abolish) giao ước cũ, và như thế, thay vì con thú chiên con, Chiên Thiên Chúa sẽ duy trì, 

sự thật, Ðấng họ mong đợi trong một thời gian dài. Và cầm lấy bánh, Cha phán: “Hãy lấy mà 

ăn, đây là mình Cha.” Cha không nói: “Vật này tượng trưng (represent) cho Mình Ta;” Cha 

nói: “Ðây là Mình Cha.” Và cầm lấy Chén, Cha cũng phán: “Ðây là Máu Cha, Máu sẽ đổ ra 

để chuộc tội;” và Cha đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Cha,” như thế những thế hệ sau 

có thể tôn sùng một Thiên Chúa Thật. Ðiều này có nghĩa là trong ngày đó Cha đã thay thế thú 

vật với Chiên Thiên Chúa, con chiên tượng trưng cho hình ảnh Hy Tế Ðời Ðời chính thật là, 

cái gọi là, như các con biết, Cái Chết của Cha, và Chiên Con đã bị sát tế để chuộc tội, để thánh 

hóa thế gian tội lỗi. 

Vì thế Cha đã nói với các Tông Ðồ rằng với nghi thức này Cha đã ban Giao Ước Mới 

cho các con và hủy bỏ giao ước cũ, bởi vì không có lý do gì để nó còn tồn tại, vì Ðấng Ấy đã 

đến thay thế cho chiên con mà người Do Thái ăn, đã có ở đây. Vì lý do đó, Cha đã linh ứng 

cho họ phải quỳ gối và tỏ lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ. Và sau cái chết của Cha 
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Người Mẹ Thánh Thiện của Cha vẫn dạy dỗ cho các con Tông Ðồ của Cha, để các ngài có thể 

thực hành việc sùng kính này, việc sùng kính mà tất cả mọi con cái của Cha phải tuân theo; và 

Mẹ tiếp tục dạy dỗ họ. 

Cha cũng dạy dỗ họ và nói với họ rằng họ không còn đơn thuần ăn một con vật, nhưng 

họ ăn chính Thiên Chúa của họ. Vì thế, họ phải lãnh nhận Cha với lòng kính trọng, với tất cả 

lòng sùng kính và vì thế họ nên quỳ gối như dấu chỉ của lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết 

cho họ, và chết cho các con, chết cho nhân loại. Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật 

của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, 

Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã 

được giới thiệu vào trong Hội Thánh để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích 

Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không 

cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không 

còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng 

kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được 

phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con 

phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, 

bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm 

đúng đắn. Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để 

cho người thường làm -- những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình 

Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đây 

chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều 

điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những 

điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất 

cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam 

mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những ơn 

sủng đó cần thiết cho linh hồn các con. Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các 

ngài tranh cãi rằng trong Kinh Thánh nói chỉ có một bữa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và 

đã xảy ra như vậy; họ đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho 

Ðấng đã đến với người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới 

đã thay đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con 

vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là Thiên Chúa, 

Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy Lễ Thật, vì Thiên Chúa 

Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu chuộc họ. Bởi thế, những Rước Lễ 

chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh 

đơn thuần một miếng bánh hay một miếng ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa - Ðấng đã chết 

cho chúng ta. Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và 

khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của Cha, và vì 

thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn lãnh nhận Cha để 

có được những ơn sủng này.  

Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì Cha đang 

nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những đề nghị quỷ mà Chính 

Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mình đang đi đến chỗ diệt vong vì điều 

đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Hội Thánh, hắn sẽ tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực 

hành không đúng cách thức, các con sẽ không hiểu những gì các con đang làm và ơn sủng 

không đến được với các con. Cha đã lập lại với các con điều này nhiều lần, và các con không 

được duy trì sai lầm đó nữa. Các con linh mục đã từ khước Giáo Lý của Cha. Các ngài không 

muốn cầu nguyện như các ngài phải làm, các ngài đã cởi bỏ phẩm phục thánh, các ngài đã cởi 

bỏ tất cả những gì làm phiền và quấy nhiễu các ngài, bởi vì các ngài muốn ở nơi có lạc thú. 
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Và tất cả những ai từ bỏ Giáo Lý mà rút lui (withdraw) khỏi ơn sủng, và tất cả những ai thay 

đổi sự thật về Bí Tích Thánh Thể và gán cho nó ý nghĩa mà nó không có; cũng rút lui khỏi ơn 

sủng. Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, để tất cả những ai nhầm lẫn sẽ 

không làm cho các con bị nhầm lẫn, bởi vì đây là thời gian Rất Lộn Xộn (great confision), thời 

gian Ðại Bội Giáo (Great Apostasy).  

Và như Cha đã nói trong một thông điệp khác, chính sự bội giáo là ở đây, ở việc các linh 

mục không sùng kính Cha như Thiên Chúa, vì các ngài không muốn vâng theo Giáo lý của 

Cha, các ngài không muốn. Và các ngài buộc người khác, các ngài buộc các con nổi loạn 

(rebel) và nói rằng: “Tôi sẽ không sùng kính một Thiên Chúa đã chết cho tôi.” Và các ngài 

dạy cho các con đừng quỳ gối, đừng cầu nguyện, và đừng nghĩ tới việc hy sinh, ăn năn thống 

hối, và Cha sẽ đến vì Cha cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi khi các con ăn Mình Cha và 

uống Máu Cha, các con tuyên xưng Cái Chết của Cha cho tới khi Cha lại đến.” Và điều này 

sẽ sớm xảy ra, các con thân mến, Cha sẽ trở lại trên thế giới và Cha sẽ phán xét tất cả những 

ai không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha, tất cả những ai bỏ phẩm phục sang một bên, tất 

cả những ai bỏ Cha để đuổi theo lạc thú. Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các 

con, các con gái thân yêu của Cha -- các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con 

đã thay đổi thói quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không 

được phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có Linh Mục mới có 

thể truyền phép.  

Các con nữ tu thân mến, các con đã nổi loạn và làm những điều mang lại ưu phiền cho 

Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. 

Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác trên thế 

giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, họ đã bỏ 

Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar. Và điều này hỡi các con gái thân yêu của Cha, Cha cảnh 

cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi 

vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như bất kỳ người đàn bà hư 

mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như một bằng chứng của tình yêu 

của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều 

người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, 

những bài ca không còn liên quan gì đến Cha.  

Vì thế, Cha  cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo truyền 

thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức cơn Thịnh 

Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, các con sẽ bị 

thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì các con không 

thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar -- một công cụ do ma quỷ gởi đến, các con đã bỏ cây 

Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con không muốn tin nơi Lời 

Cha, không muốn nghe lời vị Hôn Phu đang mời gọi các con; các con muốn cây đàn guitar và 

quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, ngay cả khi các con tự xưng mình 

là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm chứng rằng các con là vợ hay là con 

gái của Cha. 

Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu các không 

muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những chiếc áo chật. 

Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, và bây 

giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho những người 

đàn ông để họ nhìn thấy chúng. Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa 

ra sự thánh thiện, trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc 

ngắn, chật, theo cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn 

đó, hỡi các con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu 
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nhất của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường 

cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, vị Hôn Phu 

đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con. 

Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn mặc như 

người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục trống rỗng, khờ dại 

và ngớ ngẩn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài mang súng; thay vì kết hợp với 

các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và 

bây giờ các ngài không nói về sự hy sinh của Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh 

Thánh, các ngài không nói về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết. Các ngài 

không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, xã hội, về những chuyện 

trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá lấy cây đàn guitar và các ngài múa, 

hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là 

thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi 

theo các ngài cũng bị xét xử. 

Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. Bây giờ 

là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, những người còn 

có Tình Yêu mến Cha, những người còn thật sự ở lại với Cha, với Giáo Lý của Cha. Hãy đi 

theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh mục thánh thiện, và đừng đi theo 

những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với 

những giáo lý mới của các ngài, với những giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng 

cách đó, các ngài đã vi phạm việc Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây. 

Vâng, các con thân mến, những ai không muốn sùng kính Cha thì không phải là con cái 

của Cha, hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì nếu các con không muốn sùng kính Cha, các con đã nổi 

loạn, các con không muốn nhận Cha là Chúa. Và khi làm việc đó, các con nói giống như ma 

quỷ khi chúng bị phạt: “Tôi sẽ không phụng sự, tôi sẽ không sùng kính, bởi vì tôi không muốn, 

bởi vì tôi có thể bằng Chúa.” Nếu các con làm điều này, là vì ma quỷ đã xúi giục các con làm 

như vậy, và ép buộc các con làm điều đó, làm những gì mà chúng đã làm, không làm việc sùng 

kính Chúa. Hắn cũng muốn các con không sùng kính Chúa; vì lý do đó hắn đã xúi giục các 

con linh mục trong Thánh Lễ trao Bánh Lễ trong tư thế đứng, hay trên lòng bàn tay thay vì 

phân phối Bánh Thánh, những gì họ đang làm là phân phối bánh mì, các ngài phân phối những 

miếng nhỏ của bất kỳ những loại bánh không chính đáng và không chấp nhận được. Khi các 

con thấy những việc này, đừng rước lễ, hỡi các con, bởi vì Cha không có ở đó, Cha cảnh cáo 

các con, Cha không có ở đó, bởi vì Cha không thể ở trong một miếng thịt, trong một miếng 

khoai tây, trong một miếng bánh làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi vì đó không phải là 

những vật liệu có thể nhận lãnh Thánh Thể Cha. 

Bởi thế, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, bây giờ các linh mục nói Mình Cha và 

Máu Cha là bữa ăn mà mọi người có thể ăn trong tư thế, ngồi, nằm, đứng, hay bất cứ tư thế 

nào họ muốn, bởi vì người Do Thái làm như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi các con thân mến, 

người Do Thái đã bị quở trách, bởi vì họ đã không nhận ra Thiên Chúa Thật, Ðấng Thiên Sai 

đã đến và đã chết cho họ. Và họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến đó và làm hư hỏng các con của Cha. 

Hỡi các con, ngay cả khi Cha để lại cho họ Giáo Lý Thật, các con đã đi theo những ý kiến vốn 

lấy đi khỏi các con tất cả mọi ơn sủng, tất cả mọi ơn sủng các con nhận được khi Thánh Lễ 

được cử hành cách tốt đẹp, Hy Lễ Thánh Thiện của Cha. Ngày nay, Thánh Lễ đã và đang bị 

hạ xuống thành một bữa tiệc tầm thường. Và điều này, Cha cảnh cáo các con, các con thân 

mến, là một đề nghị của Ma Quỷ, bởi vì trong Thánh Lễ, Thánh Lễ được cử hành tốt, Thánh 

Lễ mà các con biết Ai là Ðấng mà các con sẽ lãnh nhận và biết Ai là Ðấng đang hiện diện ở 

đó, thì ma quỷ không thể đến được, bởi vì Thánh Lễ được cử hành tốt ngăn cản Ma quỷ không 

vào và quấy phá các con được, và khi Mình Máu Thánh Chúa được trao đúng đắn thì các con 
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có thể lãnh nhận những ân sủng cần thiết cho linh hồn và sự cứu rỗi của các con. Và ngày nay, 

Thánh Lễ được cử hành như một bữa tiệc. Ma quỷ nhảy múa và hát cùng với các con và chúng 

đề nghị với các con những điều khủng khiếp.  

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, đừng tham dự những Thánh Lễ không có Cha hiện diện. 

Và Cha đang nói với các con, Cha không hiện diện bởi vì người chủ tọa Thánh Lễ là ma quỷ, 

được sự giúp đỡ của ma quỷ mà đề nghị các con ca hát, nhảy múa, và làm mọi thứ tiếng ồn. 

Bằng việc la hét, kết quả đạt được là các con không sùng kính Cha nữa, vì âm thanh to lớn 

làm cho các con không thể tập trung được. Và khi làm nhiều tiếng ồn, họ còn nhảy múa, ca 

hát và một số người trong họ còn bị ma quỷ chiếm hữu. Vì thế, Cha nói với các con, các con 

thân mến, hãy tránh xa những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng (Charistmatic Masses). Tránh xa 

chúng, nếu các con muốn được cứu, bởi vì thời gian sắp tới, các con thân mến, khi tất cả những 

gì Cha đã nói với các con sẽ ứng nghiệm và các con sẽ thấy Ma Quỷ lộ diện trong những 

Thánh Lễ này. Hắn đã làm điều này, nhưng các con sẽ thấy rõ hơn và các con sẽ hiểu những 

gì Cha đã nói với các con. 

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, Cha đến để nói với các con sự thật, 

bởi vì Cha không muốn lừa dối các con, bởi vì Cha là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ 

lừa dối các con. Các con chỉ đi những nhà thờ mà người ta còn biết cách cử hành Thánh Lễ 

với sự tôn trọng bởi vì Cha thật sự hiện diện với các con. Nhưng Cha đã nói với các con, trong 

hầu hết các Thánh Lễ Cha không hiện diện, bởi vì, như các con đã biết, sẽ đến một thời kỳ mà 

Của Lễ Hy Sinh Ðời Ðời sẽ bị cấm hoạt động, điều này nói về Bí Tích Thánh Thể thật. Các 

con sẽ hiểu điều này trong tương lai khi các con thấy Ma Quỷ hiện hình trong Hội Thánh. 

Nhiều người nói rằng Cha phải bảo vệ Hội Thánh, để Ma Quỷ đừng vào, và Cha đang làm 

điều này bằng cách kêu gọi các con và qua những cuộc Hiện Ra. Nhiều người tin rằng, vì Cha 

đã một lần nói rằng Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh khỏi Ma Quỷ, cho nên họ không tự hạn chế và 

không vâng lời mời gọi của Cha. Mặc dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh thật của Cha và Hội 

Thánh thật là Hội Thánh sẽ tiếp tục duy trì Giáo lý của Cha, tiếp tục duy trì Bí Tích Thánh 

Thể thật, tiếp tục tất cả những gì Cha ra lệnh và dạy dỗ các con. 

 Vì thế, Cha đã đến để dạy dỗ các con, các con thân mến, để các con hiểu được điều này,  

bởi vì sẽ có một sự Ly Giáo Vĩ Ðại, các con thân mến, và cuộc ly giáo này sẽ chia rẽ Hội 

Thánh, bởi vì Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh của Cha, Giáo Lý của Cha, và Cha sẽ bảo vệ con cái 

thật của Cha. 

Liên quan đến điều này, các con phải cảnh giác và xem xét để không ai lừa dối các con 

được, bởi vì tất cả những ai đang thay đổi tất cả những gì Cha đã sắp đặt trong Hội Thánh thì 

không phải là con cái thật của Cha. Ðó là dấu hiệu cho các con. Cha cũng muốn nói với các 

con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh 

nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không 

làm Dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí 

Tích Thánh Thể trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không 

phải là con của Cha. 

Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, để các con 

thấy ai là con cái thật và đâu là  Hội Thánh thật, bởi vì Hội Thánh thật là nơi Cha ở đó, Cha, 

là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con. Hy tế Cha dâng trên Thánh Giá, 

là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy 

hiểu biết điều đó. 

Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục muốn 

đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng phải làm dấu 

của Cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó. Và khi các con làm điều này, 

các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì 
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con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên 

Cha lòng sùng kính này. Và con nhận lãnh Cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi 

dào. Và như dấu chỉ của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha 

trong tư thế quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và 

con hiến dâng mình con cho Cha.” 

Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn lộn như 

những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những lời tiên tri 

có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng nghiệm, được ứng 

nghiệm, được ứng nghiệm. Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ của 

Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế giới kêu khóc đòi sự trừng phạt. 

Vậy, các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, hình ảnh, hoa 

hồng, cỗ tràng hạt hiện diện ở đây. Cha chúc lành cho chúng Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. Ước gì chúng sẽ là những Chuỗi Ảnh bảo vệ các con, là ơn cứu rỗi và sức khỏe của các 

con và chúng sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày khắc nghiệt đang đến, chúng sẽ giúp 

cho các con can đảm, và làm nhân chứng cho tình yêu mến Chúa, là Chúa của các con. Vậy, 

các con thân mến, như Cha đã nói trước đây, nhiều người trong các con sẽ phải làm chứng cho 

tình yêu mà họ dành cho Cha, bởi vì Cha đã nói với các con rằng con cái ma quỷ và con cái 

sự sáng phải được phân chia, lúa phải được phân chia khỏi cỏ dại.  

Vì thế, Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để mỗi người hiểu được những gì mình 

phải làm, tại sao các con làm điều đó, và để làm gì. Tất cả những điều này là như thế để các 

con hiểu rằng thời buổi này là thời buổi khó khăn và mỗi người phải làm nhiều cuộc phân định 

và hiểu rằng các con không còn nhiều thời gian nữa và phải chuẩn bị, và theo những lời khuyên 

của Mẹ cũng là Mẹ của các con, hãy theo những lời nhắn nhủ của Người, theo tất cả những gì 

Cha đã dạy dỗ cho các con để các con và những người khác được ơn cứu rỗi. Vậy, các con 

thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới mà Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ nói 

với các con và cho các con thêm những lời dạy dỗ, để các con chuẩn bị tốt cho những ngày 

này.  

Vì thế, các con thân mến, Cha ban phép lành cho các con. Cha chúc lành cho các con  

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy 

thực hành tất cả những gì Cha đã nói với các con, bởi vì thời gian sẽ đến, các con thân mến, 

khi thế giới phải làm chứng cho lòng yêu mến Chúa hay sẽ làm chứng cho tình yêu tên ngụy 

Kitô. Các con biết rằng thế giới sẽ phân chia ra làm hai phe, thiện và ác, và các con thật của 

Cha sẽ làm chứng cho tình yêu mến Chúa, và người xấu sẽ làm chứng cho tiên tri giả. 

Vậy, các con thân mến, tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha ban cho các con bình an và ơn phúc.  

 

 

THÔNG ĐIỆP 10: ĐỨC TIN 
(Guatemala Ngày 12 Tháng 5 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 10 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như luôn 

luôn Mẹ đến để giảng dạy cho các con, Như luôn luôn Mẹ đến để dạy dỗ các con, bởi vì các 

con biết, Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang làm điều này, để Các con của Mẹ có thể thấy ánh 

sáng giữa bóng tối đang bao trùm thế giới. Vì thế, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với 

các con một chủ đề quan trọng, đó là ÐỨC TIN. Vâng, hỡi các con, hôm nay Mẹ muốn nói 

với các con về Ðức Tin. Ðức Tin ngày hôm nay quá lộn xộn nên Mẹ muốn giảng dạy cho các 



 103 

con điều này, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, bởi vì làm sáng tỏ những việc này là 

một điều rất quan trọng đối với các con, để các con đừng mắc sai lầm trên đường đi, để không 

ai làm cho các con lầm lẫn được. Vâng, các con thân mến, Ðức Tin là một từ không rõ ràng 

cho nhiều người. Và Mẹ muốn các con hiểu rõ từ đó. Các con thân mến, ÐỨC TIN LÀ MỘT 

ƠN SỦNG. Ðó là ơn nhưng không; được ban cho những ai đã chịu phép rửa tội, mà Chúa ban 

cho những ai muốn trở nên con cái Chúa. Ðây là khởi đầu, và Bí Tích Rửa Tội là khởi đầu của 

Ðức Tin. Ðức Tin phải lớn lên. Giống như hạt giống phải trổ hoa. Các con biết như vậy. Một 

hạt giống nhỏ được vun trồng, nó phải được sinh ra, tăng trưởng, trổ hoa và kết trái. Ðây là 

cách thức của Ðức Tin trong các con, hạt giống Ðức Tin ở trong lòng các con, và nó được gieo 

khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Vì lý do đó, nhiều người sai lầm về điều đó, vì người ta tin 

rằng Ðức Tin là niềm tin vào Chúa, và không còn gì hơn nữa; và họ không lãnh nhận Bí Tích 

Rửa Tội, họ không học hỏi giáo lý thật. Và vì lý do đó các con có thể thấy có nhiều, có rất 

nhiều giáo lý mà người ta gọi là tôn giáo, và họ cũng tin chúng bởi đức tin. Nhưng, các con 

thân yêu, Mẹ muốn các con hiểu rằng Ðức Tin không phải là niềm tin vào một thực thể cao 

siêu, và chỉ có thế, không. 

Nhiều tôn giáo do con người sáng tạo ra nói rằng: “Hãy tin và như thế là đủ.” Nhưng 

không, bởi vì Ðức Tin không việc làm là Ðức Tin chết , bởi vì nó sẽ không sinh hoa quả, bởi 

vì nó không làm chứng rằng các con có Ðức Tin, và đó có nghĩa là ơn sủng, ơn sủng mà các 

con tin thật rằng các con đang ở trong sự thật. Nhiều người tin rằng chỉ cần tin là đủ, và như 

thế là đủ, và họ hài lòng khi chỉ nói rằng yêu mến Chúa, là họ đã làm những gì họ có thể. 

Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật. 

Mẹ muốn chỉ dạy cho các con điều này và giải thích cho các con rằng Ðức Tin là niềm 

tin, nhưng tin rằng Chúa là Cha và các con là con cái của Ngài. Và bởi vì Ngài là Cha, các con 

phải vâng lời Ngài, bởi vì nếu các con không vâng lời Ngài, thì các con không tin, thì các con 

không có Ðức Tin, bởi vì Ðức Tin, các con thân mến, là tin tưởng, phó thác và yêu mến; và 

bởi vì khi yêu, thì các con phó thác và tin tưởng. Và điều này, hỡi các con thân mến, là điều 

phải được trao ban, để chứng tỏ rằng các con tin vào Chúa, và Ngài là Cha của chúng ta, và 

tin mọi sự Ngài nói với chúng ta, bởi vì chúng ta trông cậy nơi Ngài. Ðó là Ðức Tin, nhưng 

với việc làm, bởi vì những ai có Ðức Tin thì yêu mến. Và khi yêu, thì anh ta lắng nghe, và 

vâng lời, và làm theo Thánh Ý Cha. Ðó là Ðức Tin, trông cậy và tin tưởng rằng khi Chúa nói 

với các con Ngài sẽ không lừa dối các con, và tin rằng Chúa là Cha Hằng Hữu, Ðấng các con 

không nhìn thấy, nhưng yêu thương các con, và bởi vì yêu thương các con, Ngài đã nói với 

các con bằng nhiều hình thức, và Ngài nói với các con luôn luôn như trong thời Cựu Ước, và 

bây giờ Ngài nói với các con qua các tiên tri của Ngài, và qua Chúng Ta. Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ nói với các con qua các tiên tri. Ðây là Ðức Tin, tin rằng Ngài yêu 

thương các con, và vì lý do đó Ngài liên lạc với các con, Ngài liên lạc với con cái của Ngài, 

và chỉ vì tình yêu là động lực khiến Ngài hành động. 

Mẹ cũng muốn các con hiểu rằng Ðức Tin là một ơn sủng, một ơn sủng mà nếu các con 

không chăm sóc, nếu các con không nuôi dưỡng, thì các con sẽ mất. Ðó là lý do mà nhiều 

người nói: “Tôi đã bị mất Ðức Tin.” Và họ nói như vậy, là vì họ đã để cho ơn sủng chết đi, 

bởi vì Ðức Tin là một món quà Chúa ban, một món quà, khiến cho các con có thể nhận ra rằng 

các con là con cái Chúa, nhưng nhiều người không hiểu điều này. Họ tưởng rằng Ðức Tin là 

khi mình nói rằng tôi là người Công Giáo, tôi là người Tin Lành, và tôi là người Hồi Giáo, tôi 

là…, cuối cùng thì có quá nhiều thứ, nhưng không. Có nhiều tôn giáo do con người sáng tạo 

nên, nhưng đó không phải là Ðức Tin thật, bởi vì Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, vào 

Thiên Chúa duy nhất, vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Thiên Chúa là Tình Yêu trọn vẹn. Vì thế 

Mẹ đến để giảng dạy cho các con, để các con hiểu biết và phân biệt, vì Ðức Tin, Ðức Tin thật 
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ở việc Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thánh Giá vì yêu thương, để 

những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời. 

Và như các con có thể thấy, không có ai trên thế giới, không có ai, không có người Hồi 

Giáo hay Tin Lành hay bất cứ những ai theo bất cứ đạo nào khác do họ tự sáng chế ra, không 

ai có Thượng Ðế nào đã chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết 

cho các con. Và Ngài đã chết chính là vì để cứu các con, để mở cửa Thiên Ðàng cho các con, 

để tha thứ tội lỗi cho thế giới. Và như các con có thể thấy, những giáo lý khác nói rằng họ có 

những ý kiến riêng, tôn giáo riêng. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật. Vì thế, các con phải 

ý thức điều này và bảo vệ Ðức Tin của các con, vốn được sinh ra bởi Bí Tích Rửa Tội, bởi vì 

khi được Rửa Tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì ơn Ðức Tin được ban cho các 

con, Ðức Tin thật, giáo lý thật, Thiên Chúa thật đã chết cho các con, và Ngài là Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ. 

Vì thế, Mẹ muốn các con biết điều này, để các con giúp tất cả những người trên thế giới 

đang lang thang trong bóng tối, để các con có thể giải thích cho họ, rằng không có thượng đế 

nào đã chết để cứu họ, chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá, và 

khi chết, Ngài đã chiến thắng Ma Quỷ. Nhiều người lầm lẫn tất cả những việc này, và tin rằng 

đức tin là tin vào một điều nào đó. Và không, không phải như vậy, các con phải hiểu rõ điều 

này. Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, như Mẹ đã nói với các con trước đây, Thiên Chúa Ba 

Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu.  

Bây giờ nhiều người trong các con, nhiều người đang lẫn lộn giáo lý của thế giới với 

giáo lý của họ, khi giảng dạy niềm tin mới và giáo lý mới, và giăng mắc nhiều cạm bẫy của 

sự suy đồi cho các con, và lấy đi Ðức Tin thật của họ, Ðức Tin rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ đã đến trong thế gian và chết để cứu chuộc họ. Và những điều này rất nguy hiểm, 

tất cả những gì đang xảy ra, và tất cả những gì các con có thể thấy đã được viết trong Kinh 

Thánh, để các con hiểu được thời này, thời mà các con phải bảo vệ Ðức Tin của mình, bởi vì 

thế giới đang lấy đi Ðức Tin của các con, lấy đi Ðức Tin của con cái của Mẹ, lấy đi lòng yêu 

mến Chúa đã chết cho họ, như đã được nói trong Kinh Thánh. Và lời tiên tri đó đã được ứng 

nghiệm: “Tại sao các ngươi nổi loạn và các dân nước nói những điều vô nghĩa, những vị vua 

và hoàng tử đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, khi nói rằng: Hãy cởi 

bỏ sự ràng buộc của Ngài, cởi bỏ ách của Ngài? Nhưng Thiên Chúa đang nhìn họ, Và Ngài sẽ 

nhạo cười họ, khi thời giờ đến, thời giờ Ngài sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ của Ngài xuống và sẽ đặt 

mỗi người vào nơi chốn của họ,” để họ không còn tiếp tục làm cho con cái Mẹ nhầm lẫn nữa. 

Có nhiều điều nguy hiểm cho Ðức Tin của các con, các con thân mến, bởi vì như Mẹ đã nói, 

Ðức Tin phải được sinh ra, lớn lên, trổ hoa và kết quả; nếu không nó sẽ chết. Ðó là ơn sủng 

có thể bị mất đi. Các con có nhận thấy nhiều người Công Giáo đã đi sang những tôn giáo khác, 

những tôn giáo không có sự thật, và tại sao? Bởi vì họ đã bị mất Ðức Tin, bởi vì hạt giống 

được vun trồng bởi Bí Tích Rửa Tội đã không trổ hoa vì lý do nào đó, và họ đã không để cho 

Ðức Tin lớn lên trong họ, để làm cho họ mạnh mẽ, để tăng sức cho họ chống lại những giáo 

lý mới. Như Mẹ đã nói với các con, thế giới đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu 

Tinh của họ, và các Tiên Tri của Ngài, bởi vì họ không muốn biết gì về Giáo Lý Thánh Thiện, 

họ không muốn ách của Chúa, và với giáo lý sai lầm của họ, họ đã làm cho con cái của Mẹ đi 

tìm kiếm lạc thú. Và đây là thời buổi Lãng Quên Thiên Chúa, bởi vì con người không có Ðức 

Tin muốn lấy đi Ðức Tin của những ai có nó, bởi vì chúng biết rằng con cái Chúa đang đi trên 

chính lộ. Ðó là đề nghị của Ma Quỷ. Tất cả những tôn giáo do con người sáng chế ra đều do 

đề nghị của Ma Quỷ để lôi kéo con cái Mẹ đi xa Ðức Tin thật, Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ và Giáo Lý của Người. Vì lý do đó, Mẹ đã đến để báo trước cho các con 

phải cẩn thận, bởi vì thời gian này, là thời gian mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về 

thế giới sẽ nổi lên chống lại Chúa và các Tiên Tri của Ngài, Ðấng Ðược Xức dầu, và chống 
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lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các con thấy điều này, mọi sự được làm để tách rời 

các con khỏi Ðức Tin thật, Ðức Tin đó từ nơi Ngài. Ðó là lý do khiến họ nổi loạn, và liên kết 

lại với nhau. Ðó là lý do khiến cho họ làm rất nhiều việc, nhiều việc, bởi vì họ đang chuẩn bị 

cho lúc những tiếng nói nổi lên gây chiến tranh. Và trong việc này các con phải rất cẩn thận, 

và hiểu rằng thời gian này rất khó khăn, thời gian khắc nghiệt, bóng tối ngự trị ở khắp nơi. 

Nhưng các con đừng lo lắng, bởi vì điều này được Chúa Cha Hằng Hữu cho phép, để Lời Ngài 

sẽ được ứng nghiệm, và con người sẽ thấy quyền năng của Ngài, bởi vì tất cả những điều này, 

đã được loan báo bởi các tiên tri. Ngài sẽ nhạo cười tất cả những ai nổi lên chống lại Ngài, bởi 

vì “con người là gì trước mặt Chúa, mà dám từ khước Ngài, và dám lấy đi tình yêu mến Thiên 

Chúa và Ðấng Cứu Tinh trong lòng con cái Ngài?” Các con phải hiểu điều này, các con thân 

mến, các con đang ở trong thời kỳ mà người ta nổi loạn và đấu tranh chống lại Chúa, và các 

con phải cảnh giác, bởi vì người ta đã bắt đầu, người ta đã cởi bỏ ách và không muốn biết gì 

về Thiên Chúa thật nữa. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú và muốn Chúa thỏa mãn những ham muốn 

của họ; họ muốn Chúa làm hài lòng họ trong mọi sự, họ muốn Chúa chỉ cho họ hạnh phúc, 

cho họ lạc thú, cho họ vinh quang. Và điều này, các con biết, không đúng, bởi vì Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ trao ban cho Thánh Giá trước, rồi mới đến Vinh Quang, bởi vì đó 

là những gì Ngài đã làm, trước hết Ngài phải Ðau Khổ, và rồi được hưởng vinh quang với 

Chúa Cha. Và đây là dấu hiệu của những người chống lại Chúa, khi tất cả những gì mang lại 

tiếng thơm như sự thánh hóa, tiếng thơm như sự ăn năn, hy sinh, đau khổ, nước mắt và buồn 

phiền, thì họ từ chối, bởi vì họ nói, hãy bỏ những gì trói buộc đi, nghĩa là bỏ đi những gì làm 

phiền đến chúng ta, gây ra vấn đề cho chúng ta. Ðây là lý do mà họ muốn, và họ đã dựng nên, 

một Ðấng Cứu Thế theo sở thích của họ, và vì lý do đó mà thế giới trống rỗng tình yêu mến 

Chúa. Họ không hiểu tại sao thế giới lại như vậy. Và như thế, bởi vì kẻ xấu đã bị Ma Quỷ cám 

dỗ, đã ném giáo lý sai lầm vào trong thế giới, những giáo lý lấy đi Ðức Tin thật vào Chúa và 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, bởi vì thế giới muốn Chúa Kitô theo sở thích của 

họ, một Chúa Kitô vui vẻ, một Chúa Kitô nói với họ là không có tội lỗi, rằng họ có thể phạm 

tội, bởi vì khi các con đầy tội lỗi Ngài cũng sẽ tha thứ cho các con. Các con biết rằng Ngài tha 

thứ. Ðiều đó đúng. Ngài tha thứ, nhưng có điều kiện. Ðể nhận được ơn sủng, họ phải từ bỏ tội 

lỗi, bởi vì nếu họ tiếp tục phạm tội, điều đó không đúng.  

Bây giờ họ giảng dạy một Chúa Kitô không phạt, một Chúa Kitô du di tội lỗi, du di 

tất cả những gì làm hại cho linh hồn các con. Và điều này không đúng, không đúng. Họ 

đã làm cho con cái Mẹ lẫn lộn với ý nghĩ rằng, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến 

thế giới và chết cho các con, và con người cũng chết cho các con. Và họ nói rằng Hội Thánh 

mà Chúa Giêsu đã đặt nền tảng và Hội Thánh của con người tương đương với nhau. Và các 

con biết điều đó không đúng. Nó không đúng bởi vì trong những Hội Thánh do con người thiết 

lập, không có ai chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Kitô chết cho loài người. Và đây là dấu hiệu cho 

các con, để các con không nhầm lẫn, và để các con nhận ra sự thật. Bây giờ người ta nói rằng 

tất cả những Hội Thánh  phải liên kết, bởi vì các chúa của họ cũng cứu độ, bởi vì các chúa mà 

họ có đức tin và tin cũng ngang hàng với Con Mẹ, Và điều này không đúng. Tất cả những điều 

này đều là đề nghị của Ma Quỷ, để giá trị thật và giá trị của Hy Tế của Con Chí Thánh Mẹ 

trên Thập Giá sẽ bị mất đi, bởi vì nếu điều đó đúng, nghĩa là tất cả các tôn giáo có thể cứu rỗi 

và mang con cái Mẹ lên Thiên Ðàng, thì không cần Con Chí Thánh Mẹ đến để chết cho các 

con. Ðiều này xảy ra vì Ma Quỷ muốn con cái Mẹ mất đi ý niệm của Hy Tế trên Thập Giá và 

không cho đó là quan trọng nữa. Và ơn sủng sẽ mất đi, bởi vì nếu con cái Mẹ tin rằng những 

người thệ phản được cứu rỗi trong các giáo hội của họ. Nếu người theo đạo Hồi được cứu rỗi, 

và người Do Thái giáo cũng được cứu rỗi, thì tầm quan trọng của Hy Tế Chúa Giêsu ở chỗ 

nào? Hy Tế Chúa Giêsu có quan trọng hay không? Tại sao phải hy sinh nhiều, tại sao phải ăn 

năn thống hối, tại sao phải đau khổ, nếu tôi đi với người Tin Lành để được vui vẻ, vì người ta 
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không đòi hỏi điều gì cả? Ðiều này nhiều người nói: Tôi muốn hạnh phúc, và trong những Hội 

Thánh này họ nói rằng tôi sẽ có hạnh phúc, và sẽ không có sự buồn phiền hay vấn đề, và mọi 

sự sẽ yên ổn. Nhưng đây là  cạm bẫy của Ma Quỷ, và nếu các con không cảnh giác, nó sẽ đưa 

các con tới Hỏa Ngục.  

Tất cả những người Công Giáo, Mẹ cảnh cáo các con, các con thân mến, tất cả 

những ai được rửa tội trong Hội Thánh Công Giáo, có Ðức Tin thật, mà cải đạo, và đi 

theo những Giáo Phái khác, khi người ta mời gọi họ, và đi theo những giáo lý khác, thì 

phạm tội trọng, bởi vì họ đã thay ánh sáng bằng bóng tối. Và nếu như họ không ăn năn 

và chết đi, họ sẽ đi xuống hỏa ngục. 

Vì thế, các con thân mến, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Nhiều, nhiều con cái 

Mẹ đã bỏ Ðức Tin thật, bởi vì họ thích những gì mà một mục sư nào đó nói, hay bởi vì họ chỉ 

nói về những gì dễ thương, họ không nói về ăn năn và đau khổ, và không có mầu nhiệm. Và 

thay vì ở đây họ nói rằng có những mầu nhiệm mà họ không hiểu thấu được, và thấy tốt hơn 

là nên đi với những gì mà họ hiểu được. Và họ chỉ làm một điều là biến đổi ánh sáng thành 

bóng tối. Và nếu họ chết trong tình trạng như vậy,  

họ sẽ xuống Hỏa Ngục, bởi vì họ đã đổi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ lấy ma quỷ.  

Các con phải rất cẩn thận và chỉ dạy cho người khác. Và nếu họ sai lầm, họ có thể thống 

hối và trở về chính đạo, trước khi những biến cố đã báo trước xảy ra, bởi vì khi chúng ở trên 

đầu các con, các con không thể làm gì được nữa. Vì thế lúc phải làm tất cả những điều đó là 

lúc này, bởi vì, như Mẹ đã nói trong lần Hiện Ra khác, Mẹ đã nói rằng, hãy làm ngay bây giờ, 

bây giờ còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không còn thời gian, sau này các con sẽ không 

thể làm được. Và những ai ở trong tình trạng tội trọng sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Mẹ đã lập 

lại điều này nhiều lần, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy. Vì thế Mẹ và Chúa 

Giêsu đã đến để cảnh cáo thế giới, vì thế giới đang đi đến sự hủy diệt, vì thế giới sẽ sớm thấy 

ngày tàn của nó. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết. Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả những 

người Công Giáo đã rửa tội Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy trở về với Ðức Tin 

thật, nếu họ đã đổi sang những giáo lý sai lầm, những giáo lý vô dụng, bởi vì sau này sẽ không 

còn thời gian để thống hối và tìm những lối đi sai lầm nữa. 

Các con phải được cho biết điều này, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ ánh  

sáng để đổi lấy bóng tối. Và nếu họ vẫn giữ như thế, họ sẽ hư mất. Mẹ mời gọi các con, để trở 

về với Thiên Chúa thật, trở về với Người Mẹ Thánh thật, bởi vì nếu họ muốn trở về, Chúa sẽ 

tha thứ cho họ. Nhưng họ phải làm ngay từ bây giờ, khi còn thời gian, bởi vì sau này các con 

sẽ không thể trở về được. Hãy nhìn xem! Ngay cả các con linh mục của Mẹ cũng sai lầm, khi 

các ngài nói rằng Hội Thánh Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo đều được rỗi. Và điều 

này không đúng. Các con phải cẩn thận, bởi vì khi tất cả những người nổi loạn và liên kết với 

nhau để nổi lên chống lại Chúa, thì sẽ quá trễ. Và điều này, các con thân mến, các con đã thấy. 

Họ liên kết để từ bỏ Thiên Chúa thật. Và đó là điều mà họ đang làm trong lúc này, hiệp nhất 

tất cả các tôn giáo do con người sáng chế ra với Hội Thánh thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ. Vì lý do đó, Mẹ đã đến để cảnh cáo các con lần nữa và lần nữa, để các con canh 

chừng, để các con trở nên cảnh giác, bởi vì nhiều người sẽ chết, nếu họ không từ bỏ những sai 

lầm này.  

Các con phải lắng nghe lời Mẹ, và tin tưởng, và hiểu biết rằng Ðức Tin là một ơn sủng 

phải được lớn lên trong lòng các con, trổ hoa, và mạnh mẽ, để không ngọn gió nào của những 

giáo lý khác lấy đi của các con được lòng yêu mến Chúa Thật. 

Các con phải cẩn thận, vì các con đang ở trong thời kỳ được tiên báo, khi tất cả hiệp nhất 

và nổi lên chống lại Thiên Chúa, và lấy đi mối ràng buộc của Ngài với thế giới. Ðiều này có 

nghĩa là lấy đi Giáo Lý của Ngài, để con người có thể bỏ Chúa mà đi theo con đường của thế 

gian, và đi trên con đường rộng, sẽ dẫn họ đi đến sự hủy diệt, bởi vì khi giờ của Cơn Thịnh 
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Nộ Thiên Chúa đến, khi Chúa sẽ tỏ cho các con thấy Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và Thiên 

Chúa Thật, và nếu các con không được bảo vệ dưới áo choàng Mẹ, các con sẽ không được 

cứu. 

Ðó là lý do mà Mẹ mời gọi con cái Mẹ, để bây giờ khi còn thời gian, các con sẽ chuẩn 

bị cho Lần Ðến Thứ Hai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ đến rất sớm. Ðây 

là điều Mẹ muốn dạy dỗ cho các con hôm nay, các con thân mến, để các con hiểu được 

rằng Ðức Tin là một món quà mà con người tự họ có thể nắm bắt từ trong lòng người 

con cái Mẹ.  

Các con phải mạnh mẽ và chiến đấu để bảo vệ Ðức Tin, bảo vệ ơn cứu rỗi, bảo vệ lòng 

yêu mến Chúa, để không ai lấy đi khỏi các con, để không ai lấy đi được Ðức Tin này, Ðức Tin 

được lớn lên trong các con, bởi vì Mẹ, như một Người Mẹ, đã khuyên nhủ các con hãy xin với 

Ðấng Làm Chủ tất cả mọi ơn sủng làm cho Ðức Tin lớn lên trong lòng các con, vì như Mẹ đã 

nói, Ðức Tin của các con như hạt giống, được trồng trong lòng con người, nhưng người ta phải 

thích thú, để hạt giống được sinh ra, lớn lên và sinh hoa kết quả. Và đó là bổn phận của các 

con. Vì thế, các con phải xin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ tăng cường Ðức Tin các 

con. Và Ngài sẽ tăng cường nó, để khi thời buổi khó khăn đến, các con sẽ vững vàng trong 

Ðức Tin, nghĩa là trong Hội Thánh Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mà chính 

Ngài đã đặt nền móng.  

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Và dấu chỉ cho các con là, khi tất cả những 

Hội Thánh thống nhất lại, các con sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ở nơi Hội 

Thánh Thật . Và Ngài đã nói điều này để các con có thể hiểu được nơi Ngài ở, là nơi Hội 

Thánh của Ngài, Hội Thánh do chính Ngài đã đặt nền móng mà không có sự can thiệp bởi con 

người, chỉ có Chúa, bởi vì Ngài đã đặt nền móng cho Hội Thánh của Ngài trên trái đất.  

Những Hội Thánh khác được sáp nhập là do con người sáng chế ra. Nhưng, các con sẽ 

thấy điều đó, mà không bị nhầm lẫn, Ngài sẽ cho các con dấu hiệu này:  Khi tất cả Hội Thánh 

thống nhất và hình thành một Hội Thánh duy nhất với tất cả những Hội Thánh do con người 

sáng lập ra, và đó là điều mà Ma Quỷ đề nghị, Ngài sẽ nói với các con rằng, nơi nào Ngài ở, 

là nơi Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh do Ngài đặt nền móng, Hội Thánh Thật, bởi vì Ngài sẽ 

luôn luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài, và sẽ làm điều đó bằng cách thức này, Ngài đã đến để 

chết, như thế Ngài có thể đặt nền tảng cho Hội Thánh này để cứu rỗi con cái Ngài, bởi vì ngoài 

Ngài ra, các con thân mến, sẽ không có ơn cứu rỗi. Các con phải hiểu rõ điều này, và thấy dấu 

chỉ mà Mẹ đã cho các con.  

Khi các con thấy dấu hiệu này, dấu hiệu mà các con đã thấy, các con sẽ hiểu Lời Mẹ. Và 

Ngài sẽ lưu ý khi nói rằng, Nơi nào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ ở, đó là nơi 

Hội Thánh mà Ngài đã đặt nền móng sẽ ở đó, để các con sẽ không bị nhầm lẫn.  

Vì thế các con phải xin Ngài tăng cường Ðức Tin, ơn sủng mà các con đã nhận được, khi 

các con chịu phép Rửa Tội. Trong lúc đó, hạt giống Ðức Tin được trồng trong lòng các con, 

Ðức Tin mà các con phải tăng trưởng. Nghĩa là các con phải hợp tác với Chúa Giêsu Kitô Con 

Chí Thánh Mẹ và với Mẹ, và tin tưởng, và tin vào Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, luôn 

luôn đi với Mẹ Ngài. Các con không được quên điều này, các con thân mến, các con không 

được quên điều này.  

Vậy, các con thân mến, bây giờ Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ 

là sự an ủi, ơn cứu rỗi, ơn bảo vệ và sức khỏe của các con, và chúng sẽ tăng cường Ðức Tin 

và giúp các con lớn lên trong Ðức Tin, và làm cho các con trở nên mạnh mẽ trước những Hội 

Thánh do con người sáng chế nên, và đó là sự Ðại Dối Trá, chúng sẽ bị lật đổ trên thế giới.  

Bởi thế, các con phải yêu mến Sự Thật và có một Ðức Tin vững vàng, để các con không 

rơi vào cạm bẫy của sự Ðại Dối Trá, đang đến trên thế giới. Nó đang ở đây rồi, nhưng nó sẽ 
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sớm biểu lộ với tất cả sức mạnh của nó. Vậy, Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh ở đây 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.  

Ước gì chúng sẽ là ơn cứu độ, ơn bảo vệ, và sức khỏe và ước gì nó sẽ gia tăng Ðức Tin 

trong lòng các con. Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được liên lạc với các con. Các 

con biết rằng Mẹ và Chúa Giêsu luôn luôn đến đây, luôn luôn liên lạc với thế giới để cảnh cáo 

các con, và nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và các con phải 

chuẩn bị.  

Và các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con cho đến lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác, để các con hiểu được và học 

hỏi những điều này, đó là sự thật, và chúng sẽ giúp các con, để các con không rơi vào sai lầm 

hay rơi vào tay của tên ngụy Kitô. Vậy, các con thân mến, tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an 

ở lại trong lòng các con. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 11: TOÀN CẦU HÓA 
(Guatemala Ngày 9 Tháng 6 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 11 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO  NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

 Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. 

Các con thân yêu, Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con nhiều 

điều trong Lòng Cha. Các con thân yêu, thế giới đang ở dưới bóng tối dày đặc, bởi vì đây là 

thời rất lộn xộn. Và vì lý do đó, Ðức Mẹ và Cha đã đến để giảng dạy cho các con và dạy dỗ 

để các con không bị lẫn lộn, và để các con đừng đi lầm đường. Ðây là công việc mà Chúa và 

Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Mỗi lần Cha liên lạc với các con về một đề tài 

khác nhau, và Mẹ cũng vậy. Hôm nay, các con thân mến, Cha sẽ nói với các con về một đề tài 

rất quan trọng, đó là TOÀN CẦU HÓA (Ecumenism). 

Các con thân mến, với chữ TOÀN CẦU HÓA, người ta đã gây tai hại cho các con rất 

nhiều, nhiều tai hại, bởi vì họ đã gây lầm lẫn giữa sự thật với sự sai lầm, và với sự dối trá. 

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, bởi vì các con linh mục đã nhầm 

lẫn tất cả những việc này, các ngài gia tăng sự sai lầm trong lòng, và bây giờ các ngài truyền 

bá những sai lầm cho các con của Cha. Và điều này, các con thân mến, là lỗi lầm lớn, đã khuấy 

động Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các ngài đã so sánh Cha với các 

thần của thế gian. Và chỉ có một Chúa, Một Chúa Ba Ngôi, và đó là Cha, Chúa Giêsu thành 

Nazareth. Và Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu tăng lên, khi Ngài thấy Hội Thánh và 

các con đã bị Ma Quỷ quyến rũ. 

Cha sẽ  giải thích cho các con, các con thân mến, đó là đòn chí tử cho Hội Thánh do Ma 

Quỷ đề nghị. Ma Quỷ đã lừa dối các con; Các con đã không cảnh giác. Các con đã không cầu 

nguyện, các con đã quên cầu nguyện, và tỉnh thức trong Đức Tin. Và Ma Quỷ tiếp tục lừa dối 

các con từng chút từng chút một, đến khi hắn giáng đòn chí tử vào Hội Thánh , vào các con. 

Và hôm nay chúng đang giảng dạy về sự thống nhất các Giáo Hội. Chúng nói rằng tất cả đều 

như nhau, tất cả đều cứu rỗi, và điều đó không đúng. Ðiều này  cần phải được làm sáng tỏ 

trong lòng trí các con, bởi vì Chúa Kitô Thật, Giáo Lý Thật, Hội Thánh Thật không thể giống 

như giáo hội do con người sáng lập ra với các tà thần của chúng. Không, các con thân mến, 
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các con phải hiểu điều này. Các tôn giáo không thể hiệp nhất với nhau. Không, các con thân 

mến, không, bởi vì nếu Mohammed cứu rỗi, nếu Luther cứu rỗi, nếu chúa của Người Do Thái 

cứu rỗi, thì tại sao Cha phải đến để chịu đau khổ nhiều trên Thập Giá? Ðó là điều các con của 

Cha muốn các con quên đi, quên đi sự Hy Sinh của Cha trên Thập Giá, quên rằng Cha đã chết 

cho họ, quên rằng, không có Cha, thì không có ơn cứu rỗi. 

Các con thân mến, các con phải biết rõ rằng, bởi vì không phải Mohammed, cũng không 

phải Luther đã chết cho các con; chỉ có Cha đã chết cho các con, chỉ có Cha đã chiến thắng 

Ma Quỷ bằng cách đó. Và vì thế mà chúng muốn các con quên đi điều đó. Và hắn cho các con 

những ý nghĩ đó, để tất cả Hội Thánh thống nhất, và giảng dạy một Chúa Kitô không phải là 

Cha, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không yêu mến. Và chúng đang làm việc 

để giảm thiểu sự thật trong lòng các con. Và với bác ái giả tạo chúng đang hủy diệt các con, 

chúng đang hủy diệt đức tin, bởi vì chúng nối kết lúa mì và cỏ dại, bởi vì chúng muốn hiệp 

nhất sự thật với giả dối. Và điều này không thể có được, Các con thân mến, không, bởi vì sự 

thật là sự thật. Và Cha là SỰ THẬT, và không ai có thể so sánh được với Cha, không một ai 

cả. Chỉ có một Thiên Chúa Thật, và Cha là Thiên Chúa, chỉ mình Cha, không có một ai khác. 

Sách Kinh Thánh nói: “Ðừng làm những thần tượng Giả.” Ðừng so sánh Cha với những thần 

tượng các con làm ra để thỏa mãn nhu cầu và ý muốn của các con. Các  con không được làm 

điều này, các con thân mến. 

Hãy thức giấc; mở mắt ra để các con không lầm lẫn giữa sự thật và sự giả dối. Ðiều này 

không thể được, vì sự thật là sự thật, để rồi sự thật không còn thật nữa; nếu sự thật bị làm cho 

hư hỏng bởi sự dối trá, thì nó không phải là sự thật nữa. Và đó là điều các con phải hiểu, bởi 

vì bây giờ Hội Thánh đang giảng dạy một chủ nghĩa toàn cầu tai hại cho con cái của Cha, và 

họ nói là có quyền tự do tôn giáo, điều đó không giống như trong quá khứ, lúc đó họ nói rằng 

ơn cứu độ chỉ có trong Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một sự đại dối trá, các con 

thân mến, bởi vì điều này vẫn như cũ: Ơn Cứu Ðộ chỉ có trong Hội Thánh của Cha, trong Hội 

Thánh mà Cha đã đặt nền móng, ngoài Hội Thánh không có ơn cứu rỗi. Ðây là lý do mà Cha 

nói với các con rằng những gì người ta đang làm, đang nói về ơn cứu độ có trong mọi Giáo 

Hội, là không đúng. Ðó là cạm bẫy của Ma Quỷ, các con thân mến, để làm cho các con lẫn 

lộn, để các con lầm lạc, để trong lòng các con mất đức tin, đức tin thật. Và các con sẽ không  

lo lắng đến việc đi theo sự thật,  theo chân lý, theo ánh sáng. 

Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng Cha là Sự Thật, là Ðường, là Cửa Thiên Ðàng, và chỉ 

có Cha. Vì thế, các con thân mến, Cha muốn các con để ý đến điểm này, bởi vì Cha muốn các 

con hiểu rằng giáo lý đang được giới thiệu vào trong Hội Thánh là sai lầm. Cha muốn điều 

này thật rõ ràng trong tâm hồn và trong tâm trí của các con rằng chủ nghĩa toàn cầu là sai lầm. 

Cha là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã 

chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con đã nói như vậy. Và Cha sẽ không lừa  

dối các con. Cha, Cha là Sự Thật và là Sự Sống, bởi vì Cha là Cửa, cánh Cửa duy nhất dẫn 

đến với Chúa Cha Hằng Hữu. Ðừng quên điều này. Và những ai muốn làm cho những ý tưởng 

này lẫn lộn, với những giáo lý mới này, hãy cho họ biết là họ sai lầm, vì các con không thể 

trộn lẫn sự thật với sự giả dối. Không thể được, bởi vì như thế sự thật sẽ không còn là sự thật 

nữa. 

Và Cha nói  với các con rằng đó là cạm bẫy ma quỷ để làm cho các con lẫn lộn. Nhưng 

Cha đã hứa với Hội Thánh, Hội Thánh thật của Cha rằng Cha sẽ bảo vệ  Hội Thánh khỏi ma 

quỷ, rằng Cha sẽ khiến lửa Hỏa Ngục không giới thiệu vào đó được. Và Cha đang thực hiện 

điều đó, Cha đang thực hiện điều đó. Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con, để các 

con biết sự thật, để các con biết các con đang đi về đâu, và biết chắc chắn mình đang đi đâu, 

bởi vì các con linh mục đang làm cho các con lẫn lộn và giảng dạy về quyền tự do tín ngưỡng, 

một thứ tự do trong mọi sự. Nhưng khi các con xin được rước lễ trong tư thế quỳ, thì các ngài 
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từ chối. Thế thì quyền tự do tôn giáo mà họ giảng dạy ở đâu? Ðiều đó có nghĩa là có nhiều 

điều xấu xa đang ở trong lòng họ, bởi vì họ không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính mà con 

cái thật của Cha muốn dâng lên cho Cha. 

Và sự lầm lẫn này lớn lao trong các con của Cha, sự lầm lẫn lớn lao ở các linh mục khiến 

cho các con thân yêu của Cha, những người muốn theo sự thật của Giáo Lý Cha, phải lẩn trốn. 

Các con có thấy Hội Thánh  sai lầm ở điểm nào không? Các con có thấy các con của Cha 

sai lầm như thế nào không? Những người nên bảo vệ sự thật, Giáo Lý của Cha, bảo vệ Hội 

Thánh, thì lại chỉ biết tàn phá, và không muốn giúp các con của Cha, những người muốn ở lại 

trong sự thật, muốn công lý. Và những người thật lòng yêu mến Cha thì bị nhạo báng. Nhưng 

ngày ấy sẽ đến, các con thân mến, khi những người góp phần vào việc truyền bá những sai 

lầm phải ra trước tòa Chúa phán xét, và tính sổ về tất cả những việc này. Khi thời gian công 

lý đến, khi thời gian phán xét đến, tất cả sẽ được phán xét tùy theo những công việc mình đã 

làm. Và những ai không muốn tôn sùng Cha sẽ bị phạt, bởi vì họ không muốn phụng sự Cha, 

nhưng phục vụ cho Ma Quỷ, cho tên ngụy Kitô. Vâng, các con thân mến, đây là điều Cha 

muốn các con hiểu rằng các con của Cha sai lầm, và các ngài không muốn phản ánh, các ngài 

không muốn thấy mình sai lầm. Và Cha, như một người Cha nhân từ, Cha đã khẩn cầu các 

con của Cha, và nói với các ngài rằng: “Hỡi các con yêu dấu, hãy trở về với Cha. Tại sao các 

con bỏ đi? Tại sao các con không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính? Tại sao các con không 

muốn đối xử với Cha như với Chúa vì Cha chính là Thiên Chúa? Tại sao các con đi theo những 

giáo lý  sai lạc, và bắt buộc các con của Cha cũng làm như vậy? Ðể rút lui khỏi Cha? Và với 

việc làm này, các con đã gây tổn hại lớn lao cho chính các con và cho các con cái của Cha.” 

Khốn cho những ai, hỡi các con! Khốn cho những ai gọi sự thật là sai lầm và sai lầm là sự 

thật! Khốn cho những ai làm cho ánh sáng thành bóng tối! Khốn cho những ai gọi bóng tối là 

ánh sáng! Khốn cho những ai gọi ngọt ngào là cay đắng, và cay đắng là ngọt ngào! Vì khi thời 

gian ấy sẽ đến Cha sẽ khẳng định Công Lý, Cha sẽ khẳng định Sự Thật, Cha sẽ khẳng định 

Ánh sáng của Cha. Và rồi tất cả những ai không muốn bước đi trong ánh sáng sẽ gặp Công Lý 

của Cha, và họ sẽ nuối tiếc. Vì thế, các con thân mến, Cha đã mời gọi các con, để các con sẽ 

hiểu rằng các con đang sai lầm. Các con phải lìa bỏ sự sai lầm này, và chấm dứt việc khuyến 

khích sự sai lầm đó. Ðừng tiếp tục ước muốn một chủ nghĩa toàn cầu, một sự hiệp nhất sái 

quấy, một sự hiệp nhất dựa trên sự sai lầm. Vâng, các con thân mến, hãy mở mắt ra mà thấy 

rằng thời gian sẽ đến lúc đó các con sẽ thấy Cha bảo vệ Hội Thánh của Cha, Hội Thánh thật. 

Và Cha sẽ làm điều đó. Và khi các con nhận ra điều này, các con sẽ khóc bởi vì; thay vì giúp 

đỡ cho các con của Cha, các con thật của Cha, thay vì lên tiếng như những người khác đã làm, 

những người không bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào, thì các con sung sướng trong những sai 

lầm của các con, bởi vì trong lỗi lầm đó các con có thể phạm tội nhiều hơn. Và đó là điều 

khiến các con không muốn thay đổi, bởi vì các con muốn tiếp tục phạm tội. Ðó là lý do tại sao 

nó làm phiền các con, khi có ai đó đến và nói với các con sự thật, và nói với các con rằng điều 

đó không đúng, rằng điều đó không nên, điều đó không phù hợp với Giáo Lý mà Cha đã truyền 

lại. Cha đã nói: “Nếu một Thiên Thần từ Thiên Ðàng đến và cho các con một cuốn Kinh Thánh 

khác với cuốn mà Cha cho các con; nếu một Thiên Thần đến và nói với các con một điều mà 

Cha không dạy cho các con, đừng nghe theo họ,” bởi vì chỉ có một Giáo Lý, và đó là Giáo Lý 

mà các con đã biết. Cha đã cảnh cáo các con, các con thân mến, Cha đã nói với các con. Thế 

thì, tại sao các con không muốn vâng lời? Tại sao các con không muốn nhìn thấy sai lầm của 

các con? 

Vì thế các con phải lắng nghe Lời Cha, bởi vì Lời Cha là sự thật và là sự sống, và Giáo 

Lý của Cha không theo thời trang, hôm nay nói điều này, và ngày mai nói điều khác. Không, 

Giáo Lý của Cha là duy nhất, duy nhất, duy nhất. Và nó sẽ luôn luôn như vậy, bởi vì Chúa 

không thay đổi, bởi vì Chúa luôn luôn giống như vậy. 
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Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, rằng ý kiến này, giáo lý sai lạc này, đã 

được giới thiệu vào trong Hội Thánh, đang hủy hoại đức tin của con cái Cha. Nó đang tàn phá 

Hội Thánh, đang hủy hoại con cái Cha, bởi vì các con không muốn hiểu rằng họ đã để cho sự 

sai lầm đi vào. Và các con biết đó là một bước về phía những gì đã được tỏ lộ ra. Và khi tên 

ngụy Kitô xuất hiện, các con sẽ thấy sự sai lầm của các con, nhưng lúc đó sẽ quá trễ. 

Cha sẽ hoàn thành những gì Cha đã nói. Cha sẽ ở với Hội Thánh với Hội Thánh thật, với 

những con cái yêu mến Cha, và thật sự yêu mến Cha, và muốn dâng lên Cha lòng sùng kính, 

và muốn đi theo Cha, muốn đi theo Thập Giá như Cha đã dạy dỗ chúng, bởi vì bây giờ, các 

con thân mến, người ta giảng dạy một Chúa Kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, 

một Chúa Kitô không khóc cho tội lỗi của loài người. Và bây giờ hình ảnh mà họ gán cho là 

một Chúa Kitô theo chủ nghĩa vật chất, có tính cách xã hội nhiều hơn là tinh thần. Và nhiều 

linh mục phát động trên thế giới một Chúa Kitô không phải là Cha, nhưng một Chúa kitô Phục 

Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, không than khóc. Các con biết sự thật là Cha đã sống lại, 

đó là sự thật. Nhưng để được sống lại như vậy trước hết Cha đã phải chết. Và không ai, không 

ai, không ai trên thế gian này có thể sống lại mà trước tiên không chết. Vì thế ý tưởng sai lầm 

này không đúng, bởi vì nó làm cho các con quên đi Thập Giá. Họ quên đi rằng trước hết họ 

phải chết trên thập giá, nghĩa là ngưng phạm tội, và chết cho tất cả những gì trói buộc họ với 

trái đất, và cản trở họ chiếm hữu Nước Thiên Ðàng. 

Sau khi biết Chúa Kitô, biết Thập Giá của Ngài, biết đến đau khổ, biết đến Cái Chết của 

Ngài, rồi Sự Phục Sinh mới được biết đến. Và đó là khi một người hay một người Con yêu 

dấu của Cha có được một ơn huệ siêu nhiên. Nhưng điều này, các con thân mến, không có 

được dễ dàng. Kết cục nào cũng có bắt đầu, và các con không bắt đầu bằng sự kết thúc, bởi vì 

điều đó không đúng. Trước hết, mọi sự phải được bắt đầu, và rồi kết thúc, bởi vì nếu chỉ có sự 

kết thúc được ban cho, thì nó không hoàn tất. Ðó là những gì các con phải hiểu biết: Cha là 

Alpha và là Omega, là Khởi Ðầu và là Kết Thúc. Và  không có chúa nào có trước Cha, các 

chúa của thế gian, các chúa do con người sáng tạo nên, bởi vì chỉ có Cha là Chúa, chỉ có Cha. 

Ðừng đặt những chúa khác trước mặt Cha, bởi vì khi thời giờ đến, Cha sẽ hủy diệt tất cả 

những chúa do con người làm ra, Cha sẽ xóa đi những chúa giả, và Cha sẽ cho các con thấy 

sự sai lầm của các con. Và bởi vì các con không muốn chú ý đến Lời Cha, các con sẽ thấy nó. 

Bởi vì sẽ quá muộn, bởi vì thời đó sẽ là thời của Công Lý Cha, của Cơn Thịnh Nộ Thánh 

Thiện của Cha. Và Cha sẽ hủy diệt tất cả các chúa mà các con đã so sánh với Cha, và vì chúng 

mà các con xúc phạm đến Cha nặng nề, bởi vì các con so sánh  chúng với Cha, các con muốn 

chúng tương đương với Cha. Và điều này không thể được, bởi vì, các con thân mến, Cha lập 

lại ở đây, chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất là Sự Thật, Chúa Ba Ngôi, và không có chúa nào 

khác. 

Và bây giờ Hội Thánh đang làm cho con cái Cha lầm lẫn khi nói rằng tất cả đều được 

cứu, và tất cả đều được lên Thiên Ðàng. Và đó là một điều đại dối trá, bởi vì Cha là Cửa mở 

ra Thiên Ðàng cho các con, chỉ có Cha, không một ai khác. Các con thân mến, Cha đang tỏ ra 

điều này cho các con, để các con từ bỏ sai lầm này, để các con bắt đầu phân định, quan sát, và 

nhận xét những gì các con của Cha đã không cảnh giác. Và bởi vì các ngài đã không cảnh giác, 

các ngài đã không thận trọng. Và Ma Quỷ đã vào trong các ngài, và Ma Quỷ làm cho các ngài 

giáng đòn chí tử này trên các con, và đặt tất cả các con trong sự lầm lẫn nghiêm trọng. 

Ðể các con thật của Cha có thể dâng lên Cha lòng sùng kính, các con phải đi trốn, các 

con phải đau khổ. Ðây có phải là giáo lý thật hay không? Tại sao lại như vậy, nếu có quyền tự 

do, tại sao chúng ta không thể dâng lên Cha lòng sùng kính như chúng ta muốn? Bây giờ các 

con có thấy mình đang ở trong sự sai lầm hay không? Các con có thấy họ mâu thuẫn với chính 

họ hay không? Bởi vì Ma Quỷ trong tâm trí  và trong tâm hồn họ, và có nhiều sai lầm nơi họ. 

Vì thế các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Bởi vì các ngài không thể so sánh Cha với các chúa 
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do tay họ làm ra, và với ý tưởng của chính họ. Ðiều này không đúng. Và ai nói điều này, hãy 

nói với họ là họ sai lầm, bởi vì không có nhiều chúa trên thế giới, bởi vì không phải tất cả các 

chúa đều đến để chết cho nhân loại, chỉ có một Chúa và đó là Cha, Con của Ðức Trinh Nữ 

Maria, Chúa của Tình Yêu, Chúa đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương 

các con. Và không có một chúa nào, không có chúa nào làm như vậy, chỉ có một mình Cha. 

Ðó là lý do tại sao họ xúc phạm đến Cha nhiều. Khi họ đặt tất cả các Chúa do bàn tay con 

người làm ra bên cạnh Cha, họ đã hạ thấp Cha xuống. Nhưng thời giờ đến họ sẽ thấy sai lầm 

của họ, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa Cha tỏ ra cho thế giới, để xóa tội họ đã dựng 

nên các chúa khác, trong khi chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất và Chân Thật.   

Vâng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ nhiều người không biết 

làm gì cả, và các con của Cha những người gìn giữ Giáo Lý của Cha, những người dâng Thánh 

Lễ đúng như Thánh Lễ phải được dâng thì bị bách hại, bị nhạo báng. Và nhiều linh mục phải 

dâng lễ kín, bởi vì họ bị bách hại. Họ nhạo báng, họ tiêu diệt, và họ làm nhiều điều thô bỉ. Họ 

tự mâu thuẫn với chính họ, bởi vì nếu có quyền tự do ngôn luận, tại sao họ không để cho các 

con của Cha làm như vậy, giống như người khác có thể làm theo ý họ trong nhà thờ. Như thế 

tại sao các con của Cha không thể làm như vậy? Thật đơn giản, bởi vì Ma Quỷ không muốn 

dâng lên cho Cha lòng sùng kính. Vì thế hắn ép các con phải làm như vậy, và vì thế, hắn không 

muốn làm những gì mà các con cái thật của Cha đòi hỏi, và đó là những gì các con phải cư xử 

đúng đắn. 

Các con có thể thấy điều đó trong Thánh Lễ, các con thật của Cha bị nhiều vấn đề, và 

buồn nhiều, bởi vì nhiều người nhạo báng các con, bởi vì họ không cho các con quyền tự do 

giảng dạy. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm không? Dù sao đi nữa, tất cả những điều này 

được cho phép xảy ra, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, như 

Cha đã nói với các con. Và bây giờ Cha lập lại một lần nữa, những lời tiên tri sẽ được ứng 

nghiệm, và các con sẽ thấy Lời Chúa được giữ trọn, được giữ trọn, được giữ trọn. Và khi thời 

giờ đến, khi thế giới thấy Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa, họ sẽ thấy những gì họ đã và 

đang làm, và họ sẽ nuối tiếc. 

Vì thế, Cha muốn các con hiểu điều này, và hiểu rằng, ngay cả khi người ta gào thét cho 

thế giới rằng phải có tình yêu thương giữa anh em, và các con có thể yêu một người theo đạo 

Hồi giống như cách thức các con yêu thương một người Công Giáo, giống như yêu thương 

một người theo đạo Tin Lành, hay những người Thệ Phản, các con không được nghe lời họ, 

bởi vì các con không được lẫn lộn giữa sự thật và giả dối, bởi vì, các con thân mến, đây là cạm 

bẫy của Ma Quỷ tràn lan đến Hội Thánh. Và Hội Thánh đã không nhìn xa, không thận trọng, 

nên bị lừa dối. Bây giờ những ân sủng này mất đi, bây giờ Hội Thánh đang đi đến chỗ hủy 

diệt. Và Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh Thật của Cha. Cha đã nói điều này, và các con sẽ thấy điều 

đó, bởi vì Cha ở đâu thì Hội Thánh  của Cha sẽ ở đó. Hãy chờ đợi điều này, bởi vì nó sẽ đến 

sớm, và các con sẽ thấy nó. Và các con sẽ thấy Hội Thánh đã và đang bị lừa dối như thế nào, 

bởi vì các con của Cha đã để cho mình bị lừa dối, và đã đi theo sự sai lầm. Bây giờ người ta 

giảng dạy Giáo Lý sai lạc, và để Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã để Cha sang một bên, 

Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha. Bây giờ họ nói rằng Hy Tế của Chúa Kitô vô giá trị, 

bởi vì nếu Hội Thánh nào cũng cứu rỗi như nhau, thì Của Lễ Hy Sinh vô giá trị, bởi vì chúng 

bằng nhau. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm như thế nào chưa? 

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, ngay cả khi có Thiên Thần đến từ trời để giảng dạy 

một giáo lý khác với Giáo Lý Cha đã dạy cho các con, các con đừng chú ý, chỉ theo Cha, theo 

Giáo Lý Thật, theo Ðức Mẹ, và các con sẽ không hư mất. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này 

được cho phép, để con người có thể thấy Lời Chúa được ứng nghiệm. Và tất cả những điều 

này có trong Kinh Thánh như lời tiên tri, bây giờ đang được ứng nghiệm. Các con thân mến, 
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các con đang thấy những điều này, và các con có thể thấy nó, và các con không thể chối bỏ 

nó. 

Ðây là lý do khiến Cha muốn các con biết điều này, và Cha đến để nói và với các con 

từng chủ đề khác nhau mỗi lần, để các con thấy các con linh mục của Cha sai lầm ở chỗ nào, 

và không sai lầm ở chỗ nào. Hãy theo những linh mục thật của Chúa Kitô, theo những ai còn 

yêu mến Giáo Lý của Cha, yêu chuộng sự thật và công lý, và thật lòng yêu mến Cha và Ðức 

Mẹ, hãy theo các ngài. Theo lời Cha, và các con sẽ không chết, bởi vì Cha là Sự Thật và là Sự 

Sống. Thế gian không muốn hiểu điều này. Một số người, một số người sợ biết sự thật, nhưng 

các con không được sợ, các con thân mến. Ðừng chiều theo sự cám dỗ của tính hèn nhát sẽ 

dẫn dắt các con đến Hỏa Ngục, đừng cho phép điều này xảy ra. Các con phải can đảm và đứng 

lên để bảo vệ đức tin của các con, bảo vệ Giáo Lý của các con, bảo vệ Chúa Kitô Thật, và Cha 

sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp các con, để các con có thể tiếp tục đi trên chính lộ, bởi vì đây là  

con đường các con nên đi. 

Cha đang nói với các con hôm nay, các con thân mến, bởi vì Hội Thánh, Cha lập lại một 

lần nữa, đang làm cho các con của Cha lầm lẫn giáo lý này với ý tưởng mới, ý tưởng hoa mỹ 

gọi là TOÀN CẦU HÓA, và đó chỉ là cạm bẫy của Ma Quỷ để hủy diệt các con. Vì thế, đừng 

chú ý tới điều này, đừng chấp nhận, bởi vì đó là cạm bẫy do Ma Quỷ đề nghị. Và các con của 

Cha đã không thận trọng, không cảnh giác, và đã bị cám dỗ. Và từ đó tất cả những sự dữ xảy 

đến. Tất cả sự dữ đến với giáo lý mới này, giáo lý đang đem Hội Thánh đến sự hủy diệt hoàn 

toàn. 

Các con có thể thấy mọi sự thay đổi như thế nào. Các linh mục làm việc của người ta và 

người ta làm công việc của các linh mục. Mọi thứ bị đảo ngược, mọi thứ đều xáo trộn. Vì thế, 

các con phải lắng nghe lời Cha, các con phải lắng nghe, bởi vì chỉ có Cha là Sự Thật và là Sự 

Sống. Không có chúa nào bên cạnh Cha cả. Không có chúa khác, chỉ có Cha. Và người ta đặt 

Cha bên cạnh những chúa khác do con người dựng nên. Nhưng họ sẽ bị trừng phạt, họ sẽ chịu 

sự trừng phạt của Cha, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha biểu lộ trên thế giới. Và rồi 

các con sẽ hiểu, các con thân mến, tất cả những gì Cha đã và đang giảng dạy cho các con. Tất 

cả những gì Cha đã và đang nói là vì sự lành mạnh của các con, để nó sẽ là ánh sáng cho tâm 

trí các con, để các con không bị lừa dối. 

Khi các con thấy điều này, Cha sẽ cho các con một dấu hiệu, điều đó đã xảy ra nhiều  

trong Hội Thánh, sự thống nhất, khi tất cả, tất cả những gì người khác làm, và đi theo sự sai 

trái, khi các con bé nhỏ của Cha được dạy rằng Mohammed và Chúa Giêsu Kitô ngang hàng 

với nhau. Và điều này làm cho Trái Tim của Ðức Mẹ bị thương tổn, Tim Mẹ đầy nỗi đau, bởi 

vì làm sao nhân loại có thể mù quáng đến nỗi các con linh mục của Cha lại truyền bá sự sai 

lầm này, rằng Mohammed ngang hàng với Cha? Ôi! Con người gian ác làm sao! những gì họ 

đã làm cho các con bé nhỏ của Cha thật gian ác làm sao! Sự gian ác sẽ bị trừng phạt nặng nề, 

bởi vì Cha, là Thiên Chúa Ðộc Nhất, ghê tởm những người này, tên nói dối và vu cáo, kẻ gọi 

sự thật là sự gian dối, và sự gian dối là sự thật. Và không hài lòng với điều này, chúng còn 

giảng dạy rằng ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng. Nhưng khi thời giờ đến Cha sẽ 

đổ Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và khi thời giờ ấy đến, thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ 

khóc cho tội lỗi của mình, bởi vì Cha ghê tởm tất cả những người đã đổ máu người vô tội, và 

làm hoang mang các con của Cha, bằng cách không nói với các con sự thật, và lừa dối các 

con. Ðó là lý do tại sao Cha và Ðức Mẹ đến, bởi vì có một lần Cha đã nói: Nếu các con không 

nói sự thật, Cha sẽ đến và nói với các con của Cha sự thật, Cha sẽ dạy dỗ chúng. Cha sẽ lấy đi 

những con chiên của Cha khỏi tay các con, bởi vì các con không làm người mục tử tốt, bởi vì 

các con không chữa lành con chiên bị đau đớn, bởi vì các con không chữa lành con chiên bệnh 

hoạn, bởi vì các con không tăng sức cho con chiên yếu đuối. Vâng, hỡi các con yêu dấu, các 

con đã làm lẫn lộn mọi sự. Và không những các con đã nhầm lẫn, các con còn không hài lòng 
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với việc này, các con còn muốn cho người khác cũng bị lầm lẫn và hư mất. Vì thế, Cha đến 

và nói với các con của Cha, để chúng có thể học biết sự thật, để chúng có thể thấy đường mà 

chúng nên theo ngay từ bây giờ. Và Con Ðường này là Sự Thật, và đó là chính Cha. Vì thế, 

các con thân mến, Cha rất vui khi có thể nói với các con những điều này, để các con đừng bị 

nhầm lẫn, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Cha là Ánh Sáng, và là Sự Thật. Và như thế, không 

ai có thể lừa dối các con được, và không ai có thể giới thiệu (introduce) những gian dối và sai 

lầm vào trong tâm hồn các con. Ðiều này phải được làm sáng tỏ cho các con, các con thân 

mến, những gì các con nói bây giờ không đến từ Cha, không đến từ Chúa Thánh Thần. Nhưng 

đến từ tà khí (evil spirit), từ Ma Quỷ. Ðiều này phải được làm sáng tỏ, các con thân mến, để 

các con phân định. Và không ai có thể lừa dối các con, không ai, bởi vì, Cha, là Chúa Giêsu, 

Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ chỉ cho các con con đường, bởi 

vì Cha là Cửa, bởi vì Cha là Người Mục Tử Duy Nhất. Và Cha biết chiên của Ta, và chiên của 

Cha biết Cha. Và Cha sẽ mang chúng về nhà Cha ở trên trời. Vậy, các con yêu dấu, Cha muốn 

các con cầu nguyện nhiều. Ðừng bỏ cầu nguyện, ăn năn và hy sinh, bởi vì bây giờ người ta 

giảng dạy rằng những điều này không phải làm, và Ma Quỷ đã trở nên mạnh mẽ. Vì thế, Cha 

đòi hỏi các con phải cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi, 

và tất cả những kinh nguyện các con đã học khi các con còn nhỏ. Cầu nguyện, nài xin Tổng 

Lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần Bản Mệnh, nài xin các Thánh Bổn Mạng, nài xin Ðức 

Mẹ, nài xin Cha, bởi vì cuộc chiến đã bắt đầu. Sự sai lầm đã ở trên thế giới, và chỉ có ai biết 

sự thật, và muốn có nó trong lòng mới có đủ sức mạnh để đánh tan sự lừa dối.Vì thế, Cha nói 

với các con đừng dựa vào sức mạnh của các con, nhưng vào Chúa Thánh Thần, bởi vì đây là 

thời, các con thân mến, thời mà Chúa Thánh Thần sẽ đánh tan thần khí sai lầm. Nhưng các 

con phải xin Ngài, xin Chúa Thánh Thần giúp các con chiến đấu. 

Các con thân mến, đây là chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề để các con có thể được biết 

rằng, ngay cả các con của Cha, các linh mục là mục tử của Cha, và những người tự xưng là có 

Chúa Thánh Thần, đừng tin họ, bởi vì thần khí sai lầm đã và đang được giới thiệu đến nhiều 

người trong các ngài. Bây giờ các con phải tìm kiếm những linh mục có Chúa Thánh Thần 

Thật, và hành động như những gì Cha hằng ra lệnh. Vậy, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả 

những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật để bảo vệ các con, cứu rỗi các con và sức khỏe, 

để sự thật và ánh sáng sẽ luôn luôn ở lại trong tâm hồn và trong tâm trí các con, và làm cho 

các con mạnh mẽ, để chiến đấu chống lại sự sai lầm và bóng tối của tên ngụy Kitô. Cha chúc 

lành cho tất cả những vật này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy, các con thân mến, 

Cha muốn tiếp tục nói với các con, nhưng thời gian rất giới hạn. Và Cha biết rằng con người 

sẽ nhanh chóng mệt mỏi, bởi vì thời gian của con người rất giới hạn, bởi vì thời gian trên trái 

đất thì như vậy. Vì thế, Cha sẽ chỉ nói với các con rằng Cha sẽ chờ đợi các con ở lần họp kế 

tiếp, lần đó Ðức Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, để các con có thể phân định, để các con học 

biết sự thật, và sẽ không bị lừa dối, để không ai có thể giới thiệu những sai lầm vào tâm hồn 

và linh hồn của các con. Và Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, sẽ cho các con ánh sáng trong tâm 

trí của các con. Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con, và nói với các 

con tất cả những điều này, những điều sẽ giúp cho các con được ơn cứu rỗi đời đời. Vì thế, 

các con thân mến, Cha chúc lành cho các con từ đáy Thánh tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con 

và Thánh Thần. Ước gì bình an tồn tại trong tâm hồn các con, và ước gì sự thật và ánh sáng 

chiếu soi mỗi lúc một sáng tỏ hơn trong tinh thần và tâm hồn các con. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 12: THÁNH THIỆN 
(Guatemala Ngày 14 Tháng 7 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 12 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
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Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến đây, để nói với các con, để cho các con ánh 

sáng mà các con cần để đi trên con đường dẫn đến Thiên Ðàng. Vâng, các con yêu dấu, Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang dạy dỗ các con, bởi vì bóng tối rất lớn lao, rất 

mãnh liệt, rất dày đặc. Và vì thế Mẹ đến đây để chỉ dạy các con, để sự lầm lẫn không đụng 

chạm đến các con được.  

Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ sẽ nói về chủ đề THÁNH THIỆN. Vâng, các con thân 

mến, chúng ta đã nhận thức rằng từ này không được nhiều người trong các con hiểu biết. Một 

số người còn sợ từ này nữa, và cảm thấy xấu xa, khi có ai đó nói về các thánh, và sự thánh 

thiện mà con cái thật của Chúa phải đạt được. Vâng, các con thân mến, nhiều người sợ, và 

không hiểu rằng Thánh Thiện không khó khăn để đạt được. Nhiều người nghĩ rằng sự thánh 

thiện là điều gì đó con người không với tới được. Và các con luôn luôn cảm thấy xa dần và xa 

dần nó. Và các con không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của các con. Các con 

chỉ cần muốn nó. Nếu các con xin, ơn này sẽ được ban cho các con. Các con thân mến, Mẹ 

đang giải thích cho các con rằng nhiều người có ý nghĩ rằng sự thánh thiện là suốt ngày quỳ 

gối, với đôi mắt hướng về trời. Nhưng không, các con thân mến. Vì thế mà nhiều người tin 

rằng sự thánh thiện không thể với tới được, vì họ nói: “Nếu tôi quỳ gối suốt ngày, thì tôi sẽ 

làm gì? Tôi phải lo lắng cho con cái của tôi, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia.” Và họ 

cảm thấy rằng mình không thể đạt tới sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, Thiên 

Chúa Cha Hằng Hữu phán: “Hãy nên Thánh, như Cha là Ðấng Thánh.” Những lời này có 

nghĩa gì, nếu người ta không thể đạt đến sự thánh thiện như Chúa? 

Các con phải hiểu rằng, nếu Chúa nói như vậy, là vì sự thánh thiện ở trong tầm tay của 

các con, bởi vì Ngài biết tâm hồn của các con của Ngài, và Ngài biết rằng họ có thể đạt đến 

mức thánh thiện. Nhưng Ma Quỷ là kẻ đã truyền bá trên thế giới ý nghĩ rằng sự thánh thiện 

không dành cho con người hôm nay, bởi vì bây giờ, với quá nhiều hoạt động, và với quá nhiều 

giáo lý mới, người ta buộc phải tách rời khỏi những người còn lại, để đạt được địa vị cao nhất 

trong xã hội. Bây giờ người ta tự thúc giục mình. Người ta tự thúc giục mình, thúc giục mình 

đạt địa vị cao nhất, ngay cả với cái giá của sự chết và máu đổ. Và điều này, các con thân mến, 

là những gì làm tổn hại đến tâm hồn của các con của Mẹ. Chúng làm tổn hại cho các con vì 

chúng làm cho các con bị mất đi ý nghĩa vì sao mà các con được gởi đến trong thế giới. Và 

các con tự buộc mình đạt được những thứ không mang đến cho các con hạnh phúc cũng như 

sự bình an trong tâm hồn.  

Họ không làm để có được bữa ăn hằng ngày, nhưng để được danh dự, để có được sự 

sung túc, để có được lạc thú thế gian, và để vượt trên tất cả mọi người. Và điều này mang đến 

cho họ sự buồn phiền, trống rỗng trong linh hồn của họ, và cay đắng trong trái tim, bởi vì với 

quá nhiều hoạt động, quá nhiều cạnh tranh giữa con người, họ quên đi linh hồn của họ, họ 

quên rằng linh hồn cũng có những nhu cầu, tâm hồn cũng cần sự thánh thiện, niềm hạnh phúc 

này không thể có được bằng cách đấu tranh để đạt được địa vị cao nhất trên thế giới, bởi vì 

điều này gây ra sự mất quân bằng trong tâm linh. Người ta đã trở nên quá vật chất đến nỗi 

quên đi tinh thần. Và khi quên đi tinh thần, họ không tìm kiếm Chúa, họ không tìm kiếm sự 

bình an này, sự bình an sẽ giúp họ tiếp tục bước đi trong thế giới, cho đến khi được Chúa Cha 

gọi về để hoàn lại những gì Ngài đã ký thác trong cuộc phán xét cuối cùng, hay vào giờ chết 

của họ. 

Nhiều người vì trở nên vật chất, đã quên đi tinh thần, quên đi nhu cầu của linh hồn họ, 

họ không còn lo đọc kinh, và rơi vào sự trống rỗng khủng khiếp, và họ chỉ lo đi tìm lạc thú 

trần gian. 
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Vâng, các con thân mến, đây là những gì gây trở ngại nhiều cho các con, bởi vì sự thánh 

thiện ở trong tầm tay của mọi người. Và Mẹ sẽ nói với các con tại sao: Bởi vì những ai là con 

cái thật của Chúa không nói tục, không đặt mình vào những dịp tội, không nhìn xem tội lỗi, 

họ tránh xa tội lỗi. Thánh thiện nghĩa là, các con thân mến, yêu mến sự thật, yêu mến công lý, 

nhưng công lý đến từ Thiên Chúa, bằng cách không ước muốn sự dữ cho người khác, sống 

trong tình trạng Ơn Sủng, và cố gắng sửa chữa tất cả những khuyết điểm mang đến đau khổ 

cho linh hồn.  

Các con phải rất cẩn thận về việc này, và bắt đầu ở đây, bởi vì nhiều người thích thú bạo 

lực. Họ muốn xem cảnh đánh nhau. Và những thích thú những thứ này thì phạm sai lầm nghiêm 

trọng, bởi vì bất cứ ai là con cái thật của Chúa thì yêu chuộng hòa bình. Các con thân mến, ở 

nhà là một guồng máy, là một trường học cho tất cả các con của Mẹ, những ai không được 

chuẩn bị tốt để theo giáo lý  của Chúa Giêsu Kitô. Và xưởng máy đó là bộ tivi. Nhiều người 

xem cảnh bạo động và tội phạm. Họ xem những điều khủng khiếp. Và họ bắt đầu thưởng thức 

chúng, thưởng thức những gì xấu xa, thưởng thức bạo hành.  Và khi xem những thứ đó, các 

con thân mến, đó là một dấu chỉ xấu, bởi vì nó làm cho linh hồn và tâm hồn của các con ra 

chai đá, để rồi các con trở nên vô cảm với những đau buồn của người khác. Và điều này, các 

con thân mến, là sự dữ lớn lao. 

Nhiều người nói rằng, thời La Mã, người ta đi xem đấu sĩ giết nhau, và chết để mua vui 

cho thiên hạ, và họ nghĩ đến quá khứ. Nhưng, các con thân mến, những thứ này vẫn chưa chết. 

Nhiều người đánh bốc và đấu vật chết để làm hài lòng những người đến xem họ, đến xem họ 

chết. Và họ trả tiền để xem cảnh chết chóc, xem đổ máu. Và họ giết nhau. Và việc người ta 

vui với cảnh tượng này, các con thân mến, là con đường sai lầm, vì họ nhìn xem những biến 

cố máu đổ, nơi người ta chết để mua vui cho người khác. Và điều này vẫn còn xảy ra, các con 

thân mến, ngay cả bây giờ, bởi vì bây giờ những người đánh bốc và đấu vật vẫn chết để mua 

vui cho người ta. 

Còn một cạm bẫy khác nữa. Những ai học võ Karate là học giết chóc, bởi vì họ thưởng 

thức bạo lực, bởi vì họ yêu bạo hành. Ðây là những gì làm cho thế giới mất đức tin, và thế giới 

trở nên chai đá. Thế giới không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của con người. 

Nhưng họ phải hiểu rằng có nhiều cạm bẫy của ma quỷ, tránh cho con người hiểu những điều 

này. Các con không cẩn thận ở nhà, và để cho các em nhỏ xem những chương trình bạo lực. 

Và điều này, trong trí óc non nớt của chúng, khiến cho chúng tin rằng chúng phải dùng bạo 

lực để thành công. Và điều này, các con thân mến, đó là cạm bẫy của ma quỷ. Các con phải 

cẩn thận, rất cẩn thận. Hãy bảo vệ con cái của các con, hỡi những người cha và người mẹ, bởi 

vì giờ trả báo của Chúa Cha đang đến, các con sẽ thấy điều đó, bởi vì các con không phải là 

cha mẹ tốt, nên con cái của các con hư hỏng, bởi vì chúng được thả cho tự do phạm tội, tự do 

làm điều ác, tự do liên kết với những người xấu xa, và nghe nhạc khiêu dâm, nhạc đáng xấu 

hổ, trong khi các con của Mẹ muốn trở nên thánh thiện, nhưng không thể tránh nghe những 

lời đó, bởi vì trên đường phố, ở nhà, trong sở làm, khắp nơi, người ta lắng nghe những người 

nói tục. Chúng thấy người ta dễ dàng nổi giận, những người không kiên nhẫn, buồn bã và cay 

đắng, bởi vì lối sống cuồng nhiệt của họ. Họ không có thì giờ để nghĩ đến linh hồn của họ, 

nghĩ đến linh hồn cần những thức ăn thiêng liêng, bởi vì, không có nó, linh hồn sẽ chết. Linh 

hồn, các con thân mến, giống như thân xác. Thân xác cần thức ăn để sống, thì linh hồn cũng 

cần của ăn thiêng liêng, để khi bước đi trong thế giới, các con có thể loại bỏ tất cả những gì 

xấu xa, và chỉ đạt được những gì tốt đẹp, những gì sẽ giúp cho linh hồn trong giờ chết.  

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Mẹ nói với các con rằng các con phải rất cẩn thận, 

bởi vì những đã hư hỏng đang làm gương xấu cho người khác. Nhiều người trẻ đã hư hỏng, 

bởi vì họ làm gương xấu, dâm đãng và thô tục. Và chúng bắt chước họ, bởi vì không còn các 

linh mục, các thầy cô giáo ngày xưa giảng dạy đạo đức cho trẻ em, dạy cho trẻ em những hành 
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vi thánh thiện, bởi vì nó không giống nhau, các con thân mến, khi người ta chỉ cung cấp cho 

các em kiến thức. Ðối với trẻ em, để thêm vào những kiến thức để tiến bước trong đời sống, 

những giáo dục của người Kitô hữu cũng cần được giảng dạy, thầy giáo dạy Giáo Lý thật của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để đáp ứng cho các em như lớp vỏ chống lại cạm bẫy 

của ma quỷ, đang giăng mắc đầy dẫy trên thế giới. Nhiều con gái nhỏ của Mẹ phá thai. Người 

ta đã không dạy cho các em giáo lý thật. Và các em lớn lên với nền giáo dục không giúp các 

em thoát khỏi tội lỗi. Các em rơi vào cạm bẫy tội lỗi. Và rồi, người mẹ đau khổ, than khóc, và 

người cha cũng vậy, khi thấy con cái họ không được ơn cứu rỗi. Vì thế, hỡi những người làm 

cha mẹ, như một người Mẹ, Mẹ sẽ cho các con những lời khuyên, để các con có thể giúp cho 

con cái của các con. Ðừng cho các em nhìn thấy gương xấu. Nhưng hãy nhìn xem và đón nhận 

Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng cho chúng xem tất cả những gì 

xấu xa, vì khi xem nhiều sự dữ, các em sẽ ước muốn phạm tội. 

Thế giới vinh danh sự bạo hành. Và họ làm cho trẻ em hiểu rằng, nếu các em dùng bạo 

lực, các em sẽ thành công. Và khi bắt đầu xử dụng những ý tưởng đó, các em phải dữ tợn, thô 

lỗ và nói tục, bởi vì đó là thời trang và nếu các em không làm như vậy, các em sẽ lỗi thời. Ðiều 

này đang là sự suy đồi trong nhiều gia đình. Và Ma Quỷ tấn công những ngôi nhà đó, bởi vì 

chúng biết đâu là tương lai của thế hệ tốt hay xấu. Và bây giờ, bây giờ nhiều người mẹ không 

lo lắng cho gia đình đang hối tiếc và than khóc, bởi vì con cái họ đang trên đường hủy diệt! 

Vì thế, các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, và lấy đi tất cả những gì làm gương 

xấu cho con cái của các con. Ðừng để chúng yêu thích bạo động hay thưởng thức cảnh đánh 

nhau, mà trong đó có người chết chỉ để làm vui lòng người khác. Ðó là ma quỷ, là ma quỷ. 

Một người thích thú khi có người chết, đó là dấu hiệu xấu. Nếu một người ghen ghét, đó 

là một điều xấu, bởi vì sự ghen ghét không đến từ Chúa, các con thân mến. Ghen ghét đến từ 

Ma Quỷ. Và nhiều người trong các con thưởng thức cảnh đánh nhau, thưởng thức máu đổ và 

bạo động. Và đó là điều xấu, hỡi các con thân mến. Các con phải bắt đầu tẩy xóa đi những gì 

gây tổn hại cho linh hồn, và làm cho tâm hồn chai đá. Các con phải bắt đầu bằng việc chấm 

dứt xem những gì làm gương xấu cho trẻ em. Các con không được thích bạo động, thích xem 

máu đổ, bởi vì đây là ma quỷ. Các con phải yêu những gì đẹp. Các con phải yêu những gì tốt. 

Hãy nhìn xem sự tốt lành tồn tại trong con người, gương lành tách rời con cái của các con khỏi 

những người hay vu oan nói xấu, những người nhạo báng, những người không có lòng thương 

xót, những người chai đá đến nỗi mỉm cười và bị hấp dẫn khi xem người khác chết. Và nhiều 

người làm như vậy bởi vì nó cho họ niềm vui. Và điều này, các con thân mến, Mẹ lập lại một 

lần nữa, nó không đến từ Chúa; nhưng đến từ Ma Quỷ. 

Vì thế Chúa phán: “Hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và Ngài đòi hỏi sự thánh 

thiện trong tất cả con cái Ngài, như Mẹ đã nói với các con, nó không bao gồm việc quỳ gối 

suốt ngày. Không, các con thân mến. Ðúng là các con phải cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều, 

nhưng các con cũng phải làm việc, các con phải lo lắng cho gia đình, cho công việc. Nhưng 

các con phải làm những việc đó một cách thánh thiện, nghĩa là lấy đi tất cả những gì gây dịp 

tội. Và rồi bắt đầu chiếm hữu ơn sủng. Nhưng các con phải bắt đầu với tất cả những gì thông 

thường và tự nhiên ngày hôm nay, bởi vì, ngay cả trong những bài hát mà trẻ em nghe, cũng 

có sự dữ, tội lỗi, bạo hành, trong tất cả những gì các em xem, có chết chóc và máu đổ. Và tất 

cả những điều này do Ma Quỷ làm, chỉ để tách rời khỏi sự thật, khỏi Giáo Lý thật của Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để rồi không ai hiểu được thánh thiện thật ra là gì. Các con 

thân mến, sự thánh thiện bao gồm sự bình an vì có Chúa trong tâm hồn. Và khi các con có ơn 

sủng đó, các con sẽ không thưởng thức những gì làm thích thú và hài lòng nhiều người. Các 

con phải tránh xa tất cả những điều này, các con thân mến, và đừng làm gương xấu cho trẻ em 

bằng cách để cho các em xem thấy gương xấu của người khác. 
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Các con phải là ánh sáng cho các em bằng cách đạt được những nhân đức các con còn 

thiếu sót. Nếu các con hay nóng giận, các con nên cố gắng dịu xuống và hòa nhã, để các em 

thấy được tình yêu trong lòng các con, để chúng hiểu và biết tình yêu, bởi vì hôm nay mọi 

người đều cảm thấy trống rỗng. Họ cảm thấy buồn bởi vì họ cảm thấy mất Chúa, bởi vì họ 

không có Chúa trong tâm hồn. Người thánh thiện thật không bao giờ buồn rầu hay bất mãn, 

bởi vì ơn sủng giúp anh ta chấp nhận tất cả mọi đau khổ, và anh ta không đau buồn nữa. 

Nhiều người nói rằng, để là người Công Giáo tốt, là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ, các con phải cay đắng và đau khổ. Và vì thế mà nhiều người không muốn 

làm người Công Giáo, bởi vì họ không muốn cay đắng và đau khổ. Nhưng không, các con 

thân mến, con cái Chúa có niềm vui thánh thiện, và đó là niềm vui sinh ra trong tâm hồn. Và 

khi anh ta có niềm hạnh phúc này, thì anh ta không cần hạnh phúc giả tạo nữa. Nhiều người 

nếu không đi khiêu vũ và tiệc tùng với rượu và nhạc, thì không có hạnh phúc, và họ nói: “Nào 

chúng ta hãy uống và nhảy nhót, bởi vì chúng ta sẽ hạnh phúc bằng cách này.”  Nhưng sau 

bữa tiệc, nỗi buồn lại trở về trong tâm hồn họ, bởi vì đó không phải là hạnh phúc thật. Hạnh 

phúc thật sinh ra trong tâm hồn và có ơn sủng trong tâm hồn, các con sẽ không cần hạnh phúc 

giả tạo mà thế gian ban tặng. Nhưng thay vào đó các con sẽ có bình an, hạnh phúc, và sự thánh 

thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi nơi con cái Ngài. Nếu làm điều đó, các con sẽ thay đổi 

chính mình, và các con sẽ từ từ bắt đầu hiểu biết ơn thánh hóa thật có nghĩa là gì. 

Ðối với nhiều người, thánh thiện là sự phiền toái, nó có quá nhiều hy sinh. Và vì thế họ 

từ chối nó, và không muốn đi theo con đường thánh thiện. Nhưng, các con thân mến, sự thánh 

thiện ở trong tầm tay với của tất cả mọi người. Các con chỉ cần bắt đầu bước đầu tiên. Và đó 

là tránh xa tất cả những gì làm cho linh hồn và trái tim chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa 

và ước muốn phạm tội, và không muốn được ơn sủng. Bắt đầu từng chút, từng chút một. Nếu 

các con nói tục, hãy bớt nói tục đi. Nếu các con nóng nảy, hãy cố gắng kiềm chế cơn giận. Và 

từ từ, các con sẽ thấy sự thánh thiện đến với các con. Nếu các con có khuyết điểm làm cho các 

con đau khổ nhiều, hãy ước muốn từ bỏ khuyết điểm đó đi và thay thế bằng một nhân đức. Và 

từng chút từng chút một các con sẽ hiểu rằng nó thật dễ dàng, nếu các con chỉ ước muốn điều 

đó, và xin ơn này từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Các con phải có sự thánh 

thiện, các con thân mến. Các con phải có nó, bởi vì, khi thời điểm đã được báo trước cho các 

con qua các cuộc hiện ra, chỉ có người tốt mới được cứu, chỉ có những ai yêu mến sự thật và 

công lý, những ai có lòng thương xót, những ai sống trong bình an. Họ sẽ được cứu, bởi vì sự 

thánh thiện sẽ bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Ma Quỷ. Nhưng các con phải bắt đầu hôm nay, 

các con thân mến, hôm nay, ngày mai có thể sẽ quá muộn. Hãy nhớ rằng sự chết đến như kẻ 

trộm; nó sẽ không báo trước cho các con. Và nếu các con đang sống trong trọng tội, các con 

sẽ không được lên Thiên Ðàng.  

Vì thế, các con thân mến, các con phải bắt đầu như vậy. Các con phải cầu nguyện thường 

xuyên. Các con phải đọc Kinh Mân Côi. Các con phải bắt đầu có những cái các con chưa có 

qua chuỗi Kinh Mân Côi, qua Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ. Và các con phải thật lòng muốn thay đổi. Nhưng bắt đầu chầm chậm, bắt đầu dần dần, và 

các con sẽ nhận thấy, các con sẽ hiểu được rằng nó thật dễ dàng, mà các con đã không hiểu. 

Vì thế, như một người Mẹ, Mẹ lập lại điều này cho các con: “Hãy làm việc này, bắt đầu 

thanh tẩy những cơn giận, đừng nhiều chuyện, đừng nói tục, đừng phê bình khuyết điểm của 

người khác, hãy nhìn đến khuyết điểm của mình, và dần dần các con sẽ học biết. Ðừng nhìn 

những gì làm hại các con, và linh hồn và tâm hồn của các con.”  

Hãy xem, thật dễ dàng để phạm tội, nhưng tránh xa tội cũng dễ dàng, nếu các con muốn, 

nếu các con thật sự muốn. Và nếu các con xin Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con ơn sủng để giữ gìn 

các con trong nhân đức, để giúp các con đạt đến sự thánh thiện mà nhiều người tin rằng họ 

không với tới được. Vâng, các con thân mến, vâng, vâng, các con có thể nên thánh, bởi vì 
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Chúa Cha nói như vậy. Nhưng các con phải bắt đầu thanh tẩy miệng lưỡi các con, đôi mắt các 

con, đôi chân các con, đôi tay các con và đôi tai các con. Hãy bắt đầu như thế, và xua đuổi tất 

cả những gì làm cho linh hồn và tâm hồn chai đá, tất cả những gì phơi bày tội lỗi, bạo hành, 

trộm cướp, quái vật.  

Tất cả những thứ đó, tất cả những gì xấu xa và không thích hợp, hãy từ bỏ chúng. Và 

bằng cách đó, các con sẽ thanh tẩy đôi mắt của các con. Ðừng nghe người ta nói xấu người 

khác, những câu chuyện làm cho các con dính líu vào đó. Ðừng đi đến những nơi mà các con 

dễ dàng phạm tội. Và dần dần các con sẽ có được sự thánh thiện. Ðừng chung chạ với những 

người xấu, với những người cám dỗ các con phạm tội. Hãy rút lui khỏi những người đó, và đi 

theo con đường hẹp, chỉ gắn chặt với sự thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu như vậy, các 

con thân mến. 

Nhiều người nói rằng: “Tôi đã đọc Kinh Mân Côi, tôi đã cầu nguyện, tôi đã phó thác vào 

Chúa.” Nhưng khi một người tới thăm, và nói rằng họ đã làm điều này điều nọ. Và họ lại bắt 

đầu nhiều chuyện, nhạo báng và cười cợt. Và họ lại rơi vào tội nhiều chuyện, nói hành, nói 

dối, bởi vì các con không biết người đó nói thật hay chỉ nói dối. Và khi các con nghe họ, các 

con phạm tội, bởi vì các con đã nghe,  

bởi vì các con thưởng thức câu chuyện xấu xa của họ. 

Vì thế, Mẹ nói các con phải bắt đầu bằng cách đừng chấp nhận những người cám dỗ các 

con phạm tội, các con không được xem những gì cám dỗ các con phạm tội. Ðừng thưởng thức 

những thú vui đưa các con đến Hỏa Ngục. Và các con sẽ gìn giữ được sự trong sạch và đức 

tin của mình. Bằng cách tự chủ được đôi tai, đôi mắt, miệng lưỡi, đôi chân, các con sẽ đi vào 

con đường thánh thiện. Và các con sẽ không giống như nhiều người nói là cay đắng và buồn 

phiền nữa. Không, các con thân mến, không, bởi vì niềm vui Thiên Ðàng sẽ được ban cho các 

con để các con thưởng thức, và niềm vui vĩnh cửu, và niềm hạnh phúc sẽ chiếu sáng trong tâm 

hồn các con, và sẽ tỏa ra trên khuôn mặt các con, niềm hạnh phúc thánh thiện, mà thế gian 

không thể đem đến cho các con, bởi vì nó thuộc về các con, thuộc về những ai mà Chúa Cha 

Hằng Hữu ban cho, Và vì thế, các con thân mến, không có những tư tưởng sai lầm về sự thánh 

thiện. Sự thánh thiện, Mẹ lập lại là ở trong tầm tay với của mọi người, nhưng chỉ những ai ước 

muốn có được nó. Và nó bắt đầu bằng việc kiềm chế miệng lưỡi, không nói dối, không nói 

hành, không nhiều chuyện, và không nói tục. Ðây là điều mà con cái Mẹ không hiểu biết. Và 

họ tin rằng sự thánh thiện dành cho những vị Thánh không có trong thế gian này từ nhiều, 

nhiều năm nay rồi. Và họ không muốn phần nào ở trong đó, bởi vì họ tin rằng họ không thể 

đạt đến sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, các con có thể với tới đó. Nhưng bắt 

đầu với những điểm đầu tiên mà Mẹ đã làm, cùng với việc xin ơn qua cầu nguyện để có được 

sự thánh thiện, nhưng cũng bằng việc thực hành tất cả những gì Mẹ đã nói với các con. Ðừng 

yêu thích bạo động. Ðừng yêu thích máu đổ. Ðừng nhìn người ta cười, khi người khác đau 

khổ, khi người ta chết, và trả tiền để xem những thứ đó, và ai trả tiền để xem người khác chết, 

giống như họ là những con thú. Và họ đến đó để xem người khác chết. 

Không, Các con thân mến, các con không được làm những điều này. Nhưng, với những 

ai làm những điều đó, các con phải làm ánh sáng cho họ, và nói họ những điều này không đến 

từ Chúa, bởi vì Chúa không thù hận. Vì thế Ngài muốn con cái Ngài hiểu biết sự thật, và biết 

phải cư xử như thế nào trước sự hiện diện của Ngài. Vì thế, các con thân mến, Mẹ ban cho các 

con lời khuyên này, để các con bắt đầu thấy sự thánh thiện ở trong tầm tay với. Và nó chỉ có 

được khi các con ước muốn, và đạt được tất cả những gì Mẹ đã nói với các con, và tránh tất 

cả những gì làm tâm hồn các con chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa. 

Các con phải luôn luôn đọc Kinh Mân Côi. Và khi các con cảm thấy cơn cám dỗ đang 

đến, hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, và nó sẽ lìa xa các con. Khi các con buồn, hãy cầu nguyện 

và nỗi buồn sẽ đi khỏi tâm hồn các con. Khi các con vui, cũng hãy cầu nguyện, bởi vì trong 
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niềm vui, các con sẽ ca ngợi Chúa. Nhưng hãy để nó là niềm hạnh phúc thánh thiện mà Chúa 

ban cho các con, chứ đừng là niềm hạnh phúc của thế giới. Thế giới không ban hạnh phúc, 

cũng như bình an, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ban cho những ai xin 

Ngài, và đón nhận chúng.  

Vì thế, các con thân mến, mẹ khuyên các con hãy thay đổi thái độ hôm nay, hãy thay đổi 

lối suy nghĩ. Và nếu các con sai lầm, hãy cố gắng vượt qua sự sai lầm đó bằng cách đạt được 

những nhân đức, và các con thấy Chúa sẽ đến giúp đỡ các con, và Mẹ cũng vậy. Và các con 

sẽ bắt đầu lớn lên, lớn lên, và lớn lên trong sự thánh thiện, đến khi mọi người thấy sự thánh 

thiện trong diện mạo của các con, sự thánh thiện bình an, tình yêu thánh thiện chỉ đến từ Chúa.  

Các con thân mến, Mẹ nói với các con điều này, bởi vì thời điểm tàn bạo đã được tuyên 

bố sẽ đến, chỉ có những người tốt lành, những ai có nhân đức mới được cứu, chỉ những ai ở 

dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ mới được cứu. Vì thế, các con thân mến, thật cấp bách để các 

con bắt đầu từ bây giờ, và các con giúp người khác bắt đầu, để các con chuẩn bị cho ngày mà 

các con không biết khi nào nó sẽ đến. Và vì thế Mẹ đã nói: “Hãy thận trọng và cầu nguyện, 

bởi vì các con không biết ngày nào, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Bởi thế, các con thân 

mến, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy cầu nguyện nhiều, để sự thánh thiện sẽ đến được tâm 

hồn các con. 

Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là 

vật bảo vệ cho các con, để giúp các con, cho các con sự lành mạnh, để các con dần dần đạt 

được sự thánh thiện trong tâm hồn, niềm vui thánh thiện, sự bình an thánh thiện, và điều đó 

giúp cho các con ở lại dưới Áo Choàng Mẹ. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha 

và Con và Thánh Thần, và cũng để chúng giúp cho các con của Mẹ đạt được sự thánh thiện. 

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất hạnh phúc khi có thể liên lạc với các con, để nói với các 

con những điều này, để các con hiểu rằng các con có thể nên Thánh, nếu các con theo những 

lời khuyên của Mẹ, nếu các con theo con đường hẹp, con đường của Chúa, bằng cách bắt đầu 

nhặt những bông hoa nhân đức, bông hoa thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu từ chính 

mình, để sau đó các con có thể làm ánh sáng cho người khác, và gương sáng của các con sẽ 

được dùng để hoán cải người khác. Và bằng cách này, từng chút từng chút một, sự thánh thiện 

thật sẽ bắt đầu được lan rộng giữa con cái Mẹ.  

Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác, để giúp các con 

đi trên con đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng, con đường mà nhiều người sợ đi, bởi vì họ tin rằng 

họ không thể làm được. Nhưng Mẹ đã giải thích cho các con rằng các con có thể đi trên con 

đường hẹp, và từng chút chút một các con sẽ thành công. Mẹ sẽ giúp các con đi tới, nhờ nhiều 

Chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì đây là vũ khí giúp các con trong thời kỳ cuối, trong đó sự dữ, bạo 

lực, và tội lỗi lan tràn trên thế giới. Ðó là lý do mà các con phải đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ. 

Và các con phải làm việc ngay từ bây giờ để có được sự thánh thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu 

đòi hỏi trong thời buổi này. Vậy, các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, 

Mẹ chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm 

vui, và đức tin ở lại trong tâm hồn các con. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 13: HỎA NGỤC 
(Guatemala Ngày 11 Tháng 8 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 13 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU 

GUADALUPE 
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Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. 

Các con yêu dấu, Cha lại đến để nói với các con, như Chúa và Mẹ đã và đang làm trong 

những tháng qua.  Ðức Mẹ và Cha luôn luôn đến để giảng dạy cho các con, để dạy dỗ cho các 

con, để sự nhầm lầm lớn lao đang hiển trị trên thế giới không đụng chạm tới các con được. 

Bóng tối thật lớn lao, Các con thân mến, và nó đang thấm nhuần vào linh hồn của con cái Cha, 

và vì thế nhiều người tự kết án mình. Ðức Mẹ và Cha đến để giảng dạy cho các con, để các 

con biết sự thật, để các con sẽ không bị nhầm lẫn. Và đề tài Cha nói ngày hôm nay là một đề 

tài quan trọng nhất, một đề tài mà nhiều người không muốn nghe, bởi vì nó làm cho họ sợ. Và 

họ không muốn nghe về đề tài đó, đề tài thật quan trọng cho ơn cứu rỗi các linh hồn. 

Các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỎA NGỤC. Nhiều người không muốn tin 

rằng có Hỏa Ngục, có thiên Ðàng, và  có Luyện Ngục. Họ không muốn hiểu biết, họ không 

muốn lãnh hội. Và khi họ từ  chối không chấp nhận có ba nơi chốn này hiện hữu, họ đã khước 

từ sự thật. 

Vâng, các con thân mến, có Thiên Ðàng, nhưng cũng có Luyện Ngục, và Hỏa Ngục. 

Nhiều con cái Cha không muốn biết gì về Hỏa Ngục, bởi vì các con không tin rằng sau khi 

sống một đời sống tội lỗi, cuối cùng họ sẽ xuống Hỏa Ngục. Vâng, nhiều người từ chối việc 

có Hỏa Ngục, bởi vì họ không muốn nghe về nó. Và bây giờ các con đang nói rằng Hỏa Ngục 

là những đau khổ mà một người chịu đựng trên trái đất, và điều này không đúng. Không, điều 

đó không đúng, bởi vì Hỏa Ngục được dựng nên cho những tội nhân không ăn năn, những tội 

nhân không thống hối tội lỗi của mình. Và nếu họ chết trong tình trạng tội trọng, họ sẽ phải 

xuống Hỏa Ngục. 

Vâng, các con thân mến, nhiều người không muốn tin điều đó, ngay cả các con cái của 

Cha, và chúng nói rằng: “Chúa không trừng phạt đâu, vì Ngài rất nhân hậu, Ngài là Ðấng tốt 

lành vĩnh viễn.” Vâng, Ngài là Ðấng Tốt Lành nhưng cũng công minh và khôn ngoan. Vì thế 

mà họ không nên rơi vào lỗi lầm khi tin rằng, bởi vì Chúa tốt lành nên Ngài không trừng phạt. 

Hãy nhìn xem, Ngài không tha thứ cho những tác phẩm tuyệt vời của Ngài, là các Thiên Thần, 

và Ngài kết án họ phải chịu đau khổ, và họ là những người đầu tiên đi xuống Hỏa Ngục, và 

nhiều người bây giờ biết đến như Ma Quỷ và những Thiên Thần Sa Ngã. Và từ lúc đó, chúng 

truyền bá sự sai lầm giữa con cái Cha, bởi vì sự thù hận của chúng quá lớn, và cám dỗ các con 

phạm tội, để các con không được lên Thiên Ðàng. Nhiều người vâng lời chúng. Nhiều người 

không nhận thức rằng, với một tội và một tội nữa, nếu họ không xưng tội, nếu họ không ăn 

năn, và chết trong tình trạng đó, phần thưởng của họ là Hỏa Ngục. Vâng, các con thân mến, 

Hỏa Ngục là nơi cư ngụ của tất cả sự đau khổ, tất cả sự đau đớn, và tất cả sự thống khổ, và 

Thiên Ðàng là hạnh phúc, bình an, ánh sáng, niềm vui và tình yêu. Hỏa Ngục, ngược lại, là 

bóng tối, là hối tiếc, là đau đớn, là đau khổ, là hận thù. Những tội nhân không muốn ăn năn 

tội lỗi và khi chết đi sẽ hiểu rằng, khi họ chết, rằng nỗi đau đớn ghê gớm nhất là vì anh ta 

khinh chê niềm hạnh phúc được ban cho anh ta khi Cha chịu chết trên Thánh giá. Nỗi đau đớn 

ghê gớm nhất là khi anh ta hiểu rằng anh ta đã khinh chê Máu Cha, anh ta đã coi khinh những 

đau khổ của Cha trên Thập Giá. Và anh ta sẽ chịu hình phạt nỗi đau này đời đời, nỗi đau vì 

mất đi hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc Thiên Ðàng. Và không chỉ là những nỗi đau đó, vì còn 

có lửa, ngọn lửa thiêu đốt anh ta trong buồn phiền và thống khổ, và trong nỗi đau cùng cực, 

bởi vì lửa Hỏa Ngục là ngọn lửa không chết, không ngừng, và tra tấn, tra tấn linh hồn. 

Nhiều người nói rằng lửa này tượng trưng, và không hiện hữu. Nhưng không, nó hiện 

hữu, các con thân mến. Ngọn lửa này có thật. Nó không giống như lửa trên trái đất, bởi vì lửa 

trên trái đất thiêu rụi, lửa ngừng cháy, nhưng lửa ở Hỏa Ngục không bao giờ ngưng. Và nó đốt 
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cháy và tra tấn những linh hồn đời đời. Và không chỉ có thế, nó còn thấu suốt trong linh hồn, 

nó thấu suốt, và tất cả những cảm giác đau đớn vì ngọn lửa này: mắt, mũi, tai, xúc giác tất cả 

các cảm giác đều cảm nhận nó, bởi vì ngọn lửa này sâu thẳm trong linh hồn, và nó ở lại đó, 

làm cho người tội nhân không ăn năn đau khổ, ngọn lửa đốt cháy, âm ỉ và không bao giờ 

ngừng, bởi vì anh ta gánh chịu cuộc tra tấn này vĩnh viễn. Vì thế Cha đến để giảng dạy cho 

các con, để khi biết được những điều này, các con thân mến, các con sẽ không sa ngã vào tội 

lỗi. Nhưng nếu các con phạm tội, hãy đi xưng tội, bởi vì Hỏa Ngục đang chờ đón những ai 

không ăn năn. 

Trong Hỏa Ngục, các con thân mến, kẻ tra tấn là ma quỷ, và chúng làm cho linh hồn phải 

đau khổ đời đời. Các con biết rằng trái đất là nơi thử thách, để các con đạt đến Thiên Ðàng 

hay Hỏa Ngục. Ðiều này các con biết. Các con biết như vậy, nhưng người ta không muốn hiểu, 

người ta không muốn tin. Và người ta nói rằng nó không phải như vậy, đó là sản phẩm của 

những người điên khùng không muốn hưởng thụ, không muốn phạm tội, và họ nghĩ ra những 

chuyện như thế, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để dạy dỗ cho các con, vì thế giới đang 

phạm tội triền miên. Và cuối cùng, khi đến ngày chết, và các con đang phạm tội, các con sẽ 

không làm gì được nữa. Và vì thế mà Cha mời gọi các con. Hãy nhìn xem, linh hồn của các 

con sẽ đau khổ đời đời, hay hạnh phúc đời đời, là tùy thuộc vào những việc làm tốt trong 

quãng đời ngắn ngủi trên trần thế. Nhiều người, chỉ vì một vài thú vui đơn giản, đã để cho linh 

hồn cứng lòng trong tội. Và họ không muốn thay đổi, bởi vì họ không muốn đau khổ, bởi vì 

họ không muốn ăn năn, họ không muốn. Họ muốn hạnh phúc và vui, niềm hạnh phúc chỉ 

thoáng qua trong nháy mắt. Và vì một thoáng hạnh phúc đó mà sau này họ phải đời đời hối 

tiếc, thống khổ và đau đớn. Và ở đó, họ sẽ không thể thống hối, họ sẽ không thể làm gì được. 

Vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con điều này, các con phải thay đổi 

đời sống, các con phải có được ơn sủng, bởi vì nhiều người không muốn nghe lời Cha, nhiều 

người cười cợt với những thông điệp của Cha và của Ðức Mẹ. Họ cười với tất cả những điều 

này, và với Giáo Lý của Cha. Và họ nói rằng bây giờ Chúa không phạt, Chúa không muốn đau 

khổ, Chúa không muốn nuối tiếc, bởi vì Ngài là Tình Yêu. Vâng, các con thân mến, Cha là 

Tình Yêu nhưng Cha cũng chính trực và khôn ngoan. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những 

ai nói rằng Chúa không phạt là sai lầm, bởi vì những kẻ đầu tiên Chúa Cha Hằng Hữu đã phạt 

là các Thiên Thần. Và Ngài đã không tha thứ cho họ, và họ chịu án phạt đời đời, và với họ là 

những ai từ khước Máu mà Cha đã đổ ra trên Thập Giá. Hãy lắng nghe cho rõ, các con thân 

mến. Vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con: để giúp cho tất cả những ai đang ở trong 

sai lầm hãy từ bỏ sự sai lầm của mình, bởi vì hình phạt lớn lao đang đến trên thế giới vì tội lỗi 

của những người không muốn ăn năn, những người không muốn có được Giáo Lý thật mà Cha 

đã để lại trong Hội Thánh. Và họ để Giáo Lý của Cha sang một bên để nhường chỗ cho những 

giáo lý mới ca ngợi thời đại của họ, ca ngợi sự phù hoa, ca ngợi tính kiêu hãnh của họ. Và điều 

này, các con thân mến, là cạm bẫy của Ma Quỷ.  

Bây giờ, các con của Cha đang giảng dạy rằng các con không phải đau khổ, không phải 

ăn năn, không ăn chay, không hy sinh, bởi  vì Chúa không muốn những điều này, bởi vì Ngài 

là Tình Yêu, là Hạnh Phúc. Nhưng không, các con thân mến, các con phải yêu mến Thánh 

Giá, bởi vì Thánh Giá sẽ đem các con lên Thiên Ðàng. Và những ai rút lui khỏi Thánh Giá của 

Cha, sự Hy Sinh của Cha, sẽ chết. Và nơi chốn anh ta đến sẽ là Hỏa Ngục, bởi vì anh ta đã coi 

khinh ơn Cứu Chuộc Cha đã ban cho anh ta qua những Hy Sinh trên Thập Giá.  

Vâng, các con thân mến, nhiều người trong các con không muốn tin điều này. Và họ 

nhạo báng, và họ cười cợt và nói rằng không có Hỏa Ngục, Hỏa Ngục ở đây trên trái đất, và 

sau khi chết sẽ không còn gì cả. Vì thế họ nói: “Hãy hưởng thụ, hãy ca hát, hãy nhảy múa, vì 

ngày mai chúng ta sẽ chết, và sau đó sẽ không còn gì cả.” Và điều này, các con thân mến, là 
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không có thật. Sau những thử thách trên trái đất, linh hồn sẽ sống vĩnh viễn. Nhưng nếu anh 

ta là đứa con tốt lành, anh ta sẽ được lên Thiên Ðàng.  

Nhưng nếu anh ta là đứa con hư, anh ta sẽ xuống Hỏa Ngục. Và điều này là thật khủng 

khiếp, các con thân mến, thật là khủng khiếp. Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con 

điều này, bởi vì một số người tin Hỏa Ngục, họ tin nó, nhưng họ chỉ tin một phần, và họ nói: 

“Vì Chúa là Ðấng tốt lành vô biên, ngay cả trong Hỏa Ngục, Ngài cũng vẫn ban ơn an ủi.” 

Nhưng không , đây là điều dối trá. Những ai xuống Hỏa Ngục sẽ không được an ủi. Các con 

thân mến, sự an ủi chỉ có ở đây trên trái đất. Ở đây trên trái đất, những linh hồn đau khổ được 

an ủi, nhưng không có sự an ủi trong Hỏa Ngục.  

Trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi. Chỉ có đau thương, buồn phiền, cay đắng, tuyệt 

vọng, và dằn vặt ngày đêm. Không có sự nghỉ ngơi trong những đau khổ nơi Hỏa Ngục. 

Cha đã để lại trong sách Khải Huyền, rằng tất cả những ai, trong thời kỳ cuối, tôn thờ 

Con Thú, điều đó có nghĩa là họ cứng lòng trong tội, và họ đi theo Con Thú, khi hắn tới, 

và Con Thú đóng ấn cho họ, họ sẽ bị xuống Hỏa Ngục. Và họ sẽ bị đau khổ đời đời. Ðiều 

này Cha đã nói trong sách Khải Huyền, và nó sẽ được ứng nghiệm, bởi vì nhiều người 

không muốn hiểu. 

Như Cha đã nói với các con, lửa trên trái đất đốt cháy da thịt, nhưng không xuyên thủng 

linh hồn. Nhưng lửa trong Hỏa Ngục, các con thân mến, xuyên thấu linh hồn. Và sự xuyên 

thấu linh hồn khiến cho nó bị nhận chìm trong nỗi đau mãnh liệt đời đời không dứt. Và nó sẽ 

giống như vậy mãi mãi, bởi vì họ sẽ bị lửa thiêu bên ngoài và bên trong linh hồn, và họ sẽ là 

một phần của ngọn lửa hỏa ngục đó.  

Vì thế Cha đã nói trong một số thông điệp rằng ai không ăn năn sẽ giống như củi nuôi 

lửa Hỏa Ngục. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ chính là ngọn lửa này, họ sẽ có lửa bên trong linh 

hồn hành hạ không ngơi, không ngơi, cộng thêm với những tra tấn ở đó, và chúng nó là mắt, 

mũi, tai… bởi vì, thêm vào những hình phạt trong linh hồn, họ sẽ có những hình phạt về thị 

giác nhìn thấy những điều kinh khủng trước mắt, nghe những âm thanh kinh dị, và ngửi thấy 

mùi thối đời đời kiếp kiếp; và đó là mùi hôi, các con thân mến, mà các con không thể nghiệm 

thấy trên trái đất, nếu chỉ chịu đựng một giây nó sẽ giết chết các con, mùi hôi mà con người 

không thể chống lại được và chết ngay lập tức. Và những gì trong Hỏa Ngục thì giống như 

vậy.  

Và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, giảng dạy cho các con điều này, để các con 

có thể thấy rằng nếu một chút gì đó trên trái đất làm phiền các con, đó là sự đau khổ và phiền 

muộn có được sự an ủi, và mặc dù vậy nhiều người còn thất vọng và không muốn đau khổ, họ 

không muốn khóc, và khi đến Hỏa Ngục, họ thấy rằng những gì họ đau khổ trên trái đất không 

là gì cả so với những gì trong Hỏa Ngục, và họ sẽ ước được đau khổ, ước được tin lời Cha, 

bởi vì khi đã vào Hỏa Ngục thì không thể trở lui được. Vì thế, Cha kêu gọi các con, để các con 

hiểu được rằng không phải như nhiều người tin, và những câu chuyện về Hỏa Ngục, Thiên 

Ðàng và Luyện Ngục là giả dối; nhưng không, các con thân mến, đó là sự thật, rất thật. 

Vì thế Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để các con biết rằng có một nơi chốn khổ 

hình dành cho tất cả những người và con cái không muốn ăn năn, muốn ở mãi trong ước muốn 

phạm tội luôn mãi. Và vì thế Cha muốn giảng dạy cho các con điều này, bởi vì để các con biết 

là một điều rất quan trọng, và như thế các con có thể giảng dạy cho những ai nói rằng điều này 

không có thật. 

Và Cha đã đến để nói với các con điều này, các con thân mến, bởi vì trong thời buổi này 

cạm bẫy ma quỷ đã gia tăng. Tội lỗi đầy dẫy trên thế giới và vì thế, nhiều người xuống Hỏa 

Ngục. Nhưng họ sẽ hiểu biết, họ sẽ hiểu và biết đó là sự thật, khi họ đã ở trong Hỏa Ngục. Và 

khi đã ở đó, họ sẽ tuyệt đối không làm gì được nữa, nhưng chỉ đau khổ và than khóc, bởi vì 

họ không muốn tin rằng Cha đã đến trong thế giới lần thứ nhất để chết trên Thập Giá và cứu 
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họ khỏi nơi chốn đau khổ này. Và vì thế họ sẽ đau khổ, khi họ hiểu rằng thật dễ dàng để họ tự 

cứu mình nhưng họ đã không muốn. Nhưng khi ở trong Hỏa Ngục, họ không làm gì được nữa, 

họ sẽ than vãn rằng, vì sự cứng lòng mà họ đã mất Thiên Ðàng, họ đã mất niềm hạnh phúc mà 

họ tìm kiếm trên trái đất, và họ đã nhận ra quá trễ rằng họ nên nghe lời Cha và lời Ðức Mẹ, 

Ðức trinh Nữ Maria.  

Vì thế, Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, để các con biết rằng đây không phải 

chỉ là những câu chuyện, nhưng là sự thật phũ phàng, và tất cả những ai chết không ăn năn, 

không thống hối, sẽ rơi vào lửa Hỏa Ngục, và sẽ không thể làm gì được nữa, một khi họ đã ở 

đó. Nhưng có nhiều điều, các con thân mến, nhiều điều có thể cứu vãn khi còn ở trên trái đất. 

Ðó là lý do mà Cha đã làm mời gọi này, để các con hiểu rằng nhiều người, nhiều người có thể 

được cứu khi còn ở trên trái đất, nơi chốn thử thách này.  

Ðó là điều các con phải hiểu, và làm ngay từ bây giờ. Từ nay các con hãy thay đổi đời 

sống, vì ngày mai có thể sẽ quá muộn, bởi vì, như Cha luôn luôn nói với các con, các con 

không biết thời gian, ngày giờ các con sẽ chết. Và vì thế mà tại sao các con phải chuẩn bị. Và 

các con, khi biết được điều này, hãy nói cho những người khác biết, để họ thay đổi đời sống. 

Họ phải tin rằng Cha đã đến trong thế gian lần thứ nhất để chết trên Thánh Giá mà cứu họ khỏi 

đau khổ đời đời trong Hỏa Ngục, vì nhiều người không biết tại sao Cha đã đến để cứu rỗi. Và 

họ nói: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ 

trên trái đất các con không thấy gì cả, bởi vì trên trái đất, các con không nhìn thấy Lòng 

Thương Xót của Cha. Ở đây trên trái đất mọi người đau khổ, vì có quá nhiều sự dữ.”  

Nhưng các con thân mến, sự dữ tồn tại trên trái đất không phải là ý muốn của Cha, nhưng 

con người gây nên sự dữ do tội lỗi của họ, bởi vì họ không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha. 

Vì thế mà có quá nhiều sự dữ trên thế giới, quá nhiều tội lỗi, bởi vì tất cả tội lỗi đó đã kêu 

khóc thấu trời là tội đã mang đến nhiều sự dữ trên thế giới. Và đó là điều con người không 

muốn hiểu. Họ không muốn hiểu, và họ không muốn hiểu về ơn cứu rỗi mà Cha và Ðức Mẹ 

đang nói về nó.  

Các con thân mến, và ơn cứu rỗi là việc các con sẽ không đi đến Thế Giới của sự Ðau 

Khổ Ðời Ðời, Thế Giới Khổ Hình không bao giờ chấm dứt. Ðó là điều mà Cha đã đến để cứu 

các con khỏi rơi vào Thế Giới Ðau Khổ, Ðau Ðớn và Khổ Hình. Ðó là lý do Cha đã chết trên 

Thập Giá. Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, bởi vì nhiều người không muốn đau khổ. Họ 

không muốn khóc, và họ chỉ muốn hạnh phúc, tốt lành, ca hát và nhảy múa. Và họ không hiểu 

khi Cha nói với họ rằng Cha đã đến để chết và cứu họ. Và họ nói rằng: “Cứu chúng tôi khỏi 

cái gì? khỏi nhảy múa, khỏi ca hát, khỏi hưởng thụ sao?” Không, các con thân mến, không. 

Cha đến để cứu các con, để các con không rơi vào Thế Giới Ðau Khổ Ðời Ðời, nơi Ma Quỷ 

là kẻ tra tấn.  

Nhiều người đau khổ khi người ta tấn công thân xác họ. Nhưng nếu họ tấn công thân 

xác, họ không thể tấn công linh hồn. Và đây là điều mà họ không hiểu. Và họ tin rằng lửa Hỏa 

Ngục được nói đến nhiều là không có thật. Như thế các con đã có một khái niệm, các con thân 

mến, Cha nói với các con rằng lửa trên trái đất là lửa đốt cháy và thiêu rụi, nhưng không chạm 

đến linh hồn, nó không chạm đến linh hồn. Nhưng lửa hỏa ngục cháy và xuyên thấu linh hồn, 

nhưng không thiêu rụi. Nghĩa là sự tra tấn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và linh hồn đau 

khổ, đau khổ, những khổ hình đó đời đời, cộng thêm với những gì mà Cha đã giải thích: năm 

giác quan, tai, mắt, khứu giác và vị giác sẽ chỉ có những gì khủng khiếp để thấy, nghe, nếm 

và ngửi. Và đó là sự đau khổ đời đời, bởi vì sự đau đớn không chỉ bên ngoài, nhưng còn ở bên 

trong, bên trong và bên ngoài. 

Ðây là những điều Cha muốn các con hiểu, lý do tại sao Cha đến trên thế giới để chết. 

Tại sao Cha luôn luôn nói với các con, các con thân mến, “đừng phạm tội?” Và nếu các con 

phạm tội, hãy từ bỏ tội lỗi ngay lập tức, và đặt các con vào trong ơn sủng Chúa, để hình phạt 
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này không đụng chạm đến các con. Các con thân mến, vì thế Cha đã đến để giảng dạy các con 

về điều này, để các con biết rằng tất cả những gì Cha nói là vì lợi ích cho linh hồn các con, vì 

lợi ích của thân xác các con, và đó là nếu các con vâng lời Cha, các con sẽ không rơi vào nơi 

những chốn khổ hình này. 

Ðức Mẹ đã khóc, khi có một người con của Mẹ bị án phạt đời đời, bởi vì Mẹ biết rằng 

sự khốn khổ sẽ lớn lao, và càng lớn hơn nữa, vì anh ta có ơn cứu độ ở trong tay, nhưng anh ta 

đã từ chối nó. Và vì thế mà Mẹ khóc cho tất cả các con bị án phạt đời đời. 

 Các con thân mến, vì thế các con phải cảnh giác, và giảng dạy cho người khác điều này, 

và nói với họ rằng trên trái đất các con phải đau khổ, vì những đau khổ của các con ở nơi đây, 

các con thân mến, là rất ít, rất ít. Bên cạnh những đau khổ ít ỏi này, các con được nhiều sự an 

ủi, các con có sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Trái lại, trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi, không có 

gì cả.  

Vì thế, Cha đã đến, để các con biết điều này, và các con không nên buồn, khi các con 

đau đớn hay đau khổ. Hãy dâng những đau khổ lên để đền bù cho tội lỗi của các con, và các 

con sẽ nhận lãnh được nhiều hoa quả. Nếu các con nhẫn nại trong cơn bệnh, các con sẽ gặt hái 

được nhiều hoa quả. Nếu các con cầu nguyện, khi các con buồn phiền, thay vì đau khổ và cảm 

thấy hối tiếc cho thân phận mình, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Và nó sẽ giúp cho 

các con chiếm được phần thưởng Thiên Ðàng, và tránh được Hỏa Ngục.  

Vì thế mà Cha muốn đến để nói với các con điều này, các con thân mến, để các con hiểu 

rằng trên trái đất, khi các con khát nước, các con lập tức tìm nước để xoa dịu cơn khát, và khi 

các con không có nước, các con đau khổ, và các con không hài lòng cho đến khi các con có 

được nước, và làm dịu cơn khát trên môi các con. Nhưng ở trong Hỏa Ngục, các con thân mến, 

cơn khát mà các con thấy ở đó sẽ gia tăng, hình phạt trong linh hồn và thể xác, và các con sẽ 

không nhận dù chỉ được một giọt nước để xoa dịu cơn khát. Và cơn khát sẽ tăng lên, tăng lên, 

và cũng cùng cách thức đó, tất cả những đau đớn của các giác quan cũng gia tăng. 

Ðó là điều Cha muốn các con hiểu, trên Thiên Ðàng niềm vui sẽ luôn luôn gia tăng, 

niềm hạnh phúc cũng sẽ gia tăng, và trong Hỏa Ngục nỗi đau cũng sẽ gia tăng liên tục. 

Cha cũng muốn nói với các con rằng Luyện Ngục hiện hữu. Và Cha muốn nói với các 

con về Luyện Ngục, bởi vì đây là nơi những linh hồn chưa được tinh luyện hoàn toàn sẽ đến. 

Vì họ sống trong ơn sủng Chúa trong những giờ sau cùng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng hay 

xuống Hỏa Ngục, nhưng sẽ đến một nơi để thanh luyện. Và rồi khi thời gian đến, họ sẽ được 

lên Thiên Ðàng. 

Và vì thế Cha đòi hỏi các con cầu nguyện cho những linh hồn đang bị giam giữ và chịu  

thanh luyện trong Luyện Ngục, để họ có thể vào Thiên Ðàng không tì vết. Các con phải cầu 

nguyện cho những linh hồn này, để thời gian thanh tẩy được rút ngắn hơn, và họ có thể vào 

Thiên Ðàng. Và các con phải cầu nguyện nhiều, để các tội nhân thống hối, và họ có thể tránh 

được sự đau khổ mà Cha đã nói với các con.  

Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều và hãy đọc Kinh Mân Côi. Các con thân mến, hãy cầu 

nguyện, cầu nguyện nhiều vì thời gian đang đến, rất khó khăn, rất khó nhọc. Thời gian khắc 

nghiệt đang đến, lúc đó các con phải hiểu rằng những khó khăn các con chịu đựng trên trái đất 

không là gì cả so với Hỏa Ngục. Và biết rằng, các con sẽ cảm thấy tốt hơn, và các con sẽ làm 

việc tốt hơn. Và khi các con cảm thấy hối tiếc một chút, các con sẽ nói điều này không là gì 

cả so với những gì ở dưới Hỏa Ngục.  

Và các con sẽ chịu đựng đau khổ vì một chút bất hạnh, vì những đau buồn và vấn đề nhỏ 

bé ấy với niềm vui. Và các con sẽ thấy sự an ủi đến trong tâm hồn của các con, và các con sẽ 

không đau khổ, và các con sẽ có niềm vui gấp đôi, vì các con hiểu được rằng Chúa muốn các 

con yêu mến Thánh Giá của Ngài, yêu mến sự Hy Sinh của Ngài; và vì tình yêu này, các con 

sẽ được cứu.  
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Các con thân mến, và như thế, Cha muốn giảng dạy cho các con điều này. Ðức Mẹ sẽ 

đến lần kế tiếp để nói về một chủ đề khác, đề tài đó rất quan trọng cho các con và cho linh hồn 

các con, bởi vì các con hiểu biết và có những kiến thức này là một điều thật quan trọng, để các 

con có thể giảng dạy cho những người khác. Các con thân mến, vì thế Cha sẽ chúc lành cho 

tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật có khả năng bảo vệ, cứu rỗi và ban sức khỏe 

của các con, và phục vụ cho các con trong việc phân định, và bảo vệ các con, để các con thoát 

khỏi cạm bẫy Ma Quỷ đang lan tràn để dẫn dắt các con đi lạc đường.  

Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng trợ 

giúp cho các con trong việc phân định, và có được Ơn Sủng để xua đuổi sự dữ đi xa. Và như 

thế, các con thân mến, Cha rất sung sướng vì có thể giảng dạy cho các con, có thể nói với các 

con, và nói với các con những điều này, để các con có một ý niệm chính xác về những gì đang 

xảy ra, và lý do Cha đến trên thế giới để giảng dạy cho các con của Cha.  

Và như thế các con sẽ hiểu được tất cả những điều sẽ giúp cho các con cứu linh hồn, có 

thể nói là, không rơi vào ngọn  lửa đời đời của Hỏa Ngục, và vì thế mà Cha đến để chết trên 

Thánh Giá lần thứ nhất, để cứu các con khỏi rơi vào chốn đau khổ đời đời. Vậy, các con thân 

mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói với các con về một 

chủ đề khác vì lợi ích của linh hồn các con. Vì thế, từ đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho 

các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm hạnh phúc, đức tin 

và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 14: TỘI LỖI 
(Guatemala Ngày 8 Tháng 9 Năm 1988) THÔNG ÐIỆP SỐ 14 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con yêu 

dấu, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con, để lấy khỏi tâm trí của các con sự xáo trộn 

đang hiển trị trên thế giới. Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, đó là 

TỘI LỖI. 

Nhiều người trong các con không hiểu ý nghĩa của chữ “tội lỗi”. Và nhiều người nói 

rằng: “Tôi không biết khi nào tôi phạm tội hay không phạm tội.” Người khác nói: “Không có 

tội lỗi.”  Và nhiều, nhiều người không hiểu biết rõ ràng điều gì là tội thật, bởi vì họ không hiểu 

tội lỗi như thế nào, tội lỗi có nguồn gốc từ bà Evà và ông Adong, đã lây sang cho chúng ta. 

Ðây là điều mà người ta không hiểu, và họ nói: “Tôi có gì liên quan gì tới bà Evà và ông 

Adong, mà bây giờ tôi phải chịu những gì mà ông bà đó đáng chịu trách nhiệm, vì ông bà đó 

phạm tội chứ không phải chúng tôi?” Và đây là điều mà người ta không hiểu, lý do tại sao họ 

thừa hưởng tội nguyên tổ này, người ta nói đến nó nhiều, nhưng không được hiểu biết về nó. 

Và hôm nay, để các con hiểu được ý nghĩa của từ này, Mẹ sẽ giảng dạy cho các con như một 

người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ sẽ chỉ dạy cho các con điều này, để các con hiểu được những 

gì đã xảy ra cho bà Evà và Ông Adong. 

Chúa dựng nên ông Adong và bà Evà và đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng. Và Ngài phán 

với ông Adong: “Tất cả những trái cây ở trong vườn Ðịa Ðàng con có thể ăn, trừ ra cây biết 

lành biết dữ, bởi vì nếu con ăn trái cây này, con sẽ chết.” Ðây là thử thách cho ông ta, thử 

thách để xem ông có vâng lời Chúa hay không. Và con rắn, là Ma Quỷ, biết rằng họ bị thử 

thách. Nên hắn bắt đầu cám dỗ bà Evà, có thể nói rằng hắn đã đến với bà và làm cho bà sa 

ngã. Hắn nói: “Tại sao Chúa ra lệnh cho bà không được ăn trái của cây này?” Và Evà trả lời: 



 127 

“Chúng tôi có thể ăn tất cả trái cây, trừ ra cây này, vì nếu chúng tôi ăn trái cây này, chúng tôi 

sẽ chết.” Và Ma Quỷ nói: “Bà sẽ không chết đâu, nhưng hơn thế nữa mắt bà sẽ mở ra, và bà 

sẽ được nên như Chúa.” Và điều này đã khiến cho bà phạm tội, và bà đã phạm tội kiêu ngạo 

và không vâng lời, bởi vì bà Evà, đã bị Ma Quỷ cám dỗ, ăn trái cây  

mà Chúa đã ra lệnh cho bà không được ăn. 

Các con thân mến, bây giờ Mẹ sẽ giải thích cho tại sao họ được ra lệnh không được ăn 

trái cây đó. Như các con có thể thấy, Chúa đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng, nơi họ rất hạnh 

phúc, và có mọi sự cần thiết, và họ sẽ nhận được tất cả những món quà và ơn sủng mà họ 

không có, nếu như họ vượt qua thử thách là không ăn trái cây này, bởi vì đó là thử thách về 

đức vâng lời của họ. Và các con có thể thấy, họ đã không có những ơn sủng và món quà đó. 

Và vì thế, họ phạm tội dễ dàng, bởi vì, nếu có ơn khôn ngoan, và món quà hiểu biết và phân 

định được Ma Quỷ đang nói với họ, và hắn muốn cám dỗ họ, thì họ đã không sa ngã. Các con 

đã thấy điều này chưa? Và đó là tại sao Kinh Thánh nói rằng họ phạm tội kiêu ngạo và không 

vâng lời, bởi vì họ đã bị thử thách, và bà Evà đã bị lừa dối. Bà đã bị lừa dối, bởi vì bà muốn 

những gì chưa được ban cho bà, đó là ơn khôn ngoan để biết lành biết dữ, và bởi vì Chúa là 

Ðấng phải ban ơn đó cho  bà, nhờ thế chỉ có sự tốt lành mới được khởi sự ban cho linh hồn 

bà, chỉ có sự tốt lành mà thôi. Nhưng khi Ma Quỷ đến và cám dỗ bà ăn trái cây mà bà được 

lệnh không được ăn, thì chính vào lúc đó sự dữ đã được khởi sự đi vào linh hồn bà. 

Và vì lý do đó, sự tổn hại thật nghiêm trọng, bởi vì sự xúc phạm thật nghiêm trọng, bởi 

vì khi phạm tội kiêu ngạo, tội này đã khởi sự trong bà và đi vào trong toàn thể nhân loại. Và 

cốt lõi của tội lỗi ở đâu? Ở sự dữ. Và từ lúc đó, nhân loại tiếp tục phạm tội đó, bởi vì bà Evà 

đã khởi sự đem sự dữ vào trong con người. Và đó là lý do tại sao sự xúc phạm thật nhiêm 

trọng, bởi vì bà đã không vâng lời. Và Chúa đã cảnh cáo bà đừng ăn trái cây đó, bởi vì, nếu 

họ ăn, thì họ sẽ chết. 

Vâng, các con sẽ chết cho ơn sủng, chết cho tất cả những món quà mà Chúa muốn ban 

cho các con, bởi vì sự dữ đã khởi sự trong linh hồn các con. 

Và điều gì đã xảy ra? Ðó là tất cả loài người sinh ra bị tước đoạt hết những ơn sủng này, 

và một trong những sự dữ không được biết đến. Ðó là tất cả những sự dữ làm khổ con người, 

và đó là do sự bất phục tùng. Và đó là sự kiêu ngạo bởi vì họ muốn có những gì mà Chúa 

không muốn ban cho họ, cho đến khi họ vượt qua được thử thách. Và vì lý do đó con người 

được sinh ra là đối tượng của đam mê, đối tượng của sự thiếu hiểu biết, đối tượng của sự dữ, 

bởi vì trong lúc đó linh hồn bị phân chia. Có lành và dữ ở trong linh hồn. Và vì thế mà con 

người đau khổ, vì sự dữ ở bên trong anh ta. Ðể thoát khỏi sự dữ đó, anh ta phải đau khổ nhiều, 

anh ta phải đấu tranh với chính mình mới có thể thoát khỏi sự dữ đó. Vì thế mà tại sao Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thập Giá. Và điều đó giúp cho các con của 

Mẹ có khả năng chiến thắng sự dữ, để lấy đi sự dữ ra khỏi các con của Mẹ, sự dữ vốn được 

khởi sự bằng việc ăn trái cây cấm. 

Họ muốn được khôn ngoan, họ muốn có được tất cả những món quà. Nhưng điều họ có 

được là họ vẫn ở trong tình trạng không hiểu biết, và họ đã đánh mất tất cả những ơn sủng và 

món quà. Bây giờ, để con người có được những món quà, họ phải chiến đấu để có chúng. Và 

vì lý do đó, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến lần thứ nhất, Ngài đã giảng dạy và 

nói: “Sự dữ đến từ bên trong.” Từ trong lòng sinh ra nhạo báng, trộm cắp, sỉ nhục, đam mê 

bất chính, kiêu ngạo. Và nếu tội lỗi đã được truyền bá trên thế giới, đó là vì con người đã làm 

ra chúng. Từ con người tất cả những gương mù và gương xấu xuất hiện. Khi người ta phạm 

tội, thì họ phạm tội. Nhưng tội lỗi sinh ra từ trong tâm hồn và linh hồn họ, vì bên trong anh ta 

có hai thế lực lành và dữ. Và anh ta chỉ chiến thắng khi sự thiện lớn hơn sự dữ trong linh hồn 

anh ta. Và vì thế, Chúa ra lệnh cho Giáo Lý của Ngài được rao giảng, để phần tốt lành trong 

con người được thấy ánh sáng. Và thấy những gương xấu đi vào linh hồn qua đôi mắt, đụng 
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chạm đến tâm trí, và tâm hồn rồi ngự trị ở đó, và chuyển hóa thành tội lỗi, khi người đó không 

có nhân đức, khi người đó không đấu tranh để sự thiện trong anh ta lớn hơn sự dữ. Ðó là những 

gì con cái Mẹ không hiểu. Và khi họ muốn trở nên tốt thì họ nói: “Tôi muốn làm điều tốt, 

nhưng tôi luôn luôn làm điều xấu. Tôi không muốn phạm tội, nhưng tôi luôn luôn phạm tội. 

Và  tôi không biết  phải làm gì bởi vì có một thế lực không để cho tôi làm điều tốt.” 

Các con thân mến, đó chính là do sự dữ đã khởi sự trong các con, và vì gương xấu, và vì 

không được dạy dỗ tốt, sự dữ đã chiến thắng sự thiện. Và đó là khi người ta bị mất linh hồn. 

Và vì thế mà Mẹ và Chúa nói với các con, Mẹ và Chúa giảng dạy cho các con. Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến để giảng dạy Giáo Lý, để sự tốt lành ở trong con người sẽ 

chiến thắng sự dữ do Ma Quỷ để lại. Ðó là điều các con phải hiểu, và hiểu được tại sao các 

con gặp khó khăn để thoát khỏi sự dữ, tại sao thật khó khăn để một nhân đức trổ hoa. Ðó là vì 

sự dữ nắm quyền trong linh hồn, và sự thiện cũng nắm quyền, và có hai thế lực trong con 

người, gây ra sự thống khổ, vì sự thiện bảo, “Hãy làm điều này,” nhưng sự dữ đến và bảo, 

“Ðừng làm điều đó,” và linh hồn tội  nghiệp đó bị phân chia, vì họ không biết phải làm gì cả. 

Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã nói với các con để giáo dục các con về những gì là tốt, để sự 

tốt lành ở trong các con, và nghiền nát sự dữ, cũng đang ở đó. Và nếu nó không bị nghiền nát 

đúng lúc, sự dữ sẽ thống trị trong linh hồn. Và người ta sẽ chết mà không có Chúa. 

Vì thế thật là khó khăn, thật khó khăn cho linh hồn để nó hiểu được lý do Chúa đòi hỏi 

quyền của Ngài. Và vì Ngài đặt sự tốt lành trong linh hồn. Nhưng Ma Quỷ cũng giành quyền 

vì bà Evà, là nguyên nhân cho phép sự dữ khởi sự ở đó. Bây giờ các con có hiểu tại sao tội 

của bà Evà và ông Adong ảnh hưởng lên nhân loại không? Vì nó khiến cho con người sinh ra 

trong sự không hiểu biết, là đối tượng của đam mê, hướng chiều về đàng dữ, vì đó là những 

gì Ma Quỷ làm. Và khi có nhiều sự dữ, thì Ma Quỷ có thể chiếm hữu luôn thụ tạo đó. Các con 

phải nghe về điều này, có những người bị Ma Quỷ chiếm hữu. Và vì lý do đó, khi các con 

không cố gắng thoát khỏi sự dữ, Ma Quỷ sẽ giành được thế mạnh, và sẽ không rời khỏi linh 

hồn, cho đến khi hắn tiêu diệt nó. 

Và vì thế Chúa và Mẹ đã sai các con đi rao giảng, để dạy cho các con rằng các con phải 

giải thoát mình khỏi sự dữ. Và khi các con đọc Kinh Mân Côi, khi các con nài xin Chúa, các 

con nói rằng các con muốn điều tốt lành, các con muốn thoát khỏi sự dữ. Và bằng cách đó, 

Chúa giành được thế mạnh trong linh hồn và sự dữ bắt đầu rút lui. Nhưng như các con thấy, 

thật khó khăn để làm cho nhiều người, bởi vì họ phải tranh đấu, và nhận ra sự dữ và tội lỗi 

đang lan rộng trên thế giới. Và vì sự dữ được khởi sự từ tội nguyên tổ của bà Evà và ông 

Adong. Như các con có thể thấy, con người sinh ra yếu đuối, và bị tước đoạt tất cả những ơn 

sủng. Người ta không có ơn khôn ngoan, người ta không biết phân định giữa thiện và ác. Và 

chính vì lý do đó, vì lý do đó, mà con người cần được giảng dạy, cần phải học, để sự tốt lành 

sẽ được biết đến trong linh hồn họ, và nó sẽ nghiền nát sự dữ, bởi vì, như các con biết, trước 

khi thực hiện một hành động, các con phải suy nghĩ về điều đó, nghĩa là nó không đến từ bên 

ngoài, nhưng từ bên trong. Nếu ngày hôm nay một đứa trẻ nói rằng: “Tôi không định ăn cắp, 

nhưng vì cần tiền, nên tôi ăn cắp.” Nhưng em được học là em không nên ăn cắp, và sự thiện 

nói với em là em không nên ăn cắp. Hãy nhớ rằng con được dạy rằng không được ăn cắp. 

Nhưng sự dữ đến, nhấn mạnh, và nói rằng không nên chú ý đến điều đó, bởi vì con sẽ sung 

sướng hơn nhiều, nếu con ăn cắp, bởi vì con sẽ có tiền. Và vì thế mà có sự đấu tranh. Và khi 

đứa trẻ đi đến việc ăn cắp, thì ai sẽ thắng. Sự dữ trong em đã thắng. Nếu em không ăn cắp, và 

em đã vâng lời, thì sự thiện đã thắng. Và bằng làm như vậy từng chút, từng chút một, sự dữ sẽ 

ra đi. 

Và từ khi đó các con ta bắt đầu hiểu được sự thật, các con bắt đầu hiểu biết tất cả những 

gì đã được mặc khải cho anh ta, và các con bắt đầu có được nhân đức và ơn phân định, các 

con bắt đầu biết sự khác biệt giữa thiện và ác, và sự thiện do Chúa đặt để trong các con ta 
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Chiến thắng. Nhưng nếu các con ta để cho mình bị lừa dối, và phạm tội, có thể nói đó là sự 

xúc phạm nặng nề đến Chúa, khi cho phép Ma Quỷ chiến thắng trong các con. 

Ðó là những gì Mẹ muốn và đã đến để nói với các con, các con thân mến, để các con 

thấy rằng cuộc chiến rất khốc liệt, rất khốc liệt, bởi vì sự dữ, bởi vì tất cả sự dữ đến từ chính 

con người. Và nó đã đến, bởi vì Ma Quỷ đã lừa dối các con qua ý nghĩa của sự dữ, qua hạt 

giống đã được gieo trong lòng các con. Các con thấy có bao nhiêu tội lỗi, có bao nhiêu ngăn 

trở chúng đặt ra trước mặt Chúa. Người ta không tin vào lời Ngài. Người ta không muốn đọc 

Kinh Mân Côi. Thật khó khăn để con người lựa chọn con đường hẹp, con đường cứu rỗi. Ðó 

là vì lý do đó, các con thân mến, vì lý do đó. 

Nếu sự dữ đến từ bên ngoài, người ta sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, bởi vì anh ta 

không phải chiến đấu trong nội tâm. Và anh ta bắt đầu nghi ngờ, không tin và khi sự thật được 

nói ra, anh ta nghi ngờ. Ðôi khi anh ta đánh giá  cao sự giả dối. Và nếu anh ta thích thú, thì đó 

là do sự dữ ở trong anh ta ra lệnh. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến, để các con hiểu được điều 

này, nó thật rõ ràng, khi các con hiểu được nó. Nếu các con ưa thích sự thật, thật là tuyệt vời, 

và công lý, thì đó là do có nhiều sự thiện ở trong linh hồn các con hơn sự dữ. Nhưng nếu các 

con thích nói dối và ăn cắp hay nếu sự bất công làm hài lòng các con, thì đó là do có nhiều sự 

dữ trong các con hơn, và vì thế các con phải suy nghĩ về điều này. Và vì thế, người ta cần được 

dạy dỗ về thiện và ác, để người ta có thể thấy được những gì bên trong anh ta, mà từ bỏ sự dữ, 

bởi vì điều đó được khởi sự trong anh ta qua tội đầu tiên, lần đầu tiên con người không vâng 

lời. Và vì thế, bây giờ anh ta phải đấu tranh để có thể chọn lựa con đường đúng đắn. Và vì thế 

mà Mẹ và Chúa đã đến. 

Có nhiều cuộc Hiện Ra, và Mẹ và Chúa đã dạy dỗ cho các con, để các con có thể thấy 

được sự dữ. Nhưng Ma Quỷ đến và làm cho các con nghi ngờ. Hắn cho các con ý nghĩ xấu xa, 

và nói: ‘Ðừng tin, chúng nói dối, đó là chuyện tưởng tượng, đừng tin.” Và tại sao chúng lại có 

thể làm như vậy? Ðó là vì hắn có một phần trong con người, bởi vì hạt giống mà hắn để lại ở 

đó đã trổ hoa trong nhiều người. Và đó là khi linh hồn không tìm kiếm Chúa, khi linh hồn tách 

rời khỏi Chúa. Ðó là khi hạt giống sự dữ thành tựu hơn hạt giống tốt. Và đó là vấn đề, các con 

thân mến, và đó thật sự là vấn đề, bởi vì các con đã được ban cho sự thật, các con đã được 

giảng dạy, và một số người chấp nhận, nhưng những người khác từ chối. Và tại sao họ từ chối? 

đó là vì trong trí họ có sự nghi ngờ, bởi vì trong trí họ không muốn điều đó, “Ðiều đó không 

phải dành cho tôi.” Và tất cả những chuyện đó ở đâu đến? Nó đến từ tâm trí, và từ tâm hồn. 

Các con có thấy không? 

Ðó là những gì Mẹ muốn các con hiểu, rằng các con có hai thế lực bên trong các con. Và  

vì thế thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào lời Mẹ. Thật khó khăn cho nhiều người khi 

tin vào Giáo Lý của Chúa. Nhưng khó khăn cho họ, là vì hạt giống sự dữ đã được gieo vào 

trong linh hồn theo đuổi họ, và không để cho họ tin, hay chọn lựa con đường tốt. 

Và vì thế con cái Mẹ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì các con biết rằng sự 

dữ và những người thối nát làm cho người khác thối nát. Và sự dữ ở đâu đến? nó đến từ chính 

con người. Ðến từ chính họ những đam mê thấp hèn, ganh tỵ, trộm cắp, giết người, việc ép 

buộc người khác phạm tội. Và tại sao họ lại ép buộc người khác? Đó là vì họ không biết phân 

định, bởi vì họ không biết đâu là thiện đâu là ác. Và sự dữ, ở bên trong họ, làm cho họ chấp 

nhận như vậy. Và vì thế, bây giờ các con của Mẹ cần phải học hỏi, học hỏi Giáo Lý của Chúa. 

Các con phải mạnh mẽ, và nói không với sự dữ rằng: “Không. Tôi sẽ không phạm tội.” Nhưng 

điều này cũng sẽ sinh ra trong lòng các con và  khi hạt giống tốt sinh ra trong lòng, và làm 

chết ngạt hạt giống xấu, các con sẽ đi đến sự thánh hóa, mà Mẹ đã nói với các con trong một 

thông điệp  trước đây. 

Và vì thế, các con thân mến, vì thế mà thật khó khăn để các con của Mẹ hiểu biết, thật 

khó khăn để những lời giảng dạy đến với các con, và đó là do họ có cuộc chiến đấu bên trong 
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nội tâm. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chịu chết trên Thánh 

Giá để giúp các con tự cứu lấy mình, bởi vì tất cả những ai nài xin Ngài, cầu nguyện, nài xin 

Lòng Thương Xót của Ngài, sẽ cho phép hạt giống tốt lớn lên, và sẽ chiến thắng hạt giống 

xấu. 

Và như thế, Ma Quỷ sẽ từ bỏ linh hồn đó mãi mãi, và sẽ để linh hồn đó được bình an, để 

nó trong tay Mẹ và Chúa. Nhưng, để đạt đến đây, linh hồn phải chiến đấu, chiến đấu chống lại 

những đề nghị của sự dữ, vốn không để cho đức tin thành tựu, không để cho sự thiện thành 

tựu, và không để cho linh hồn đi trên con đường hẹp. Các con biết điều này, bên trong các con 

có sự nghi ngờ, vấn đề, sự thiếu hiểu biết, và không biết phân định. Các con không biết mình 

đang làm điều thiện hay điều ác. Nhiều người nói: “Tôi không biết là tôi có tội hay không, tôi 

không biết tôi có làm điều tốt hay không.” Và nguyên nhân là vì các con vẫn chưa có được ơn 

phân định, có thể nói là, không có sự hiểu biết giữa thiện và ác. Ðó là điều các con không hiểu, 

các con của Mẹ. Và các con nói rằng không có tội, và bây giờ tội là xã hội. Nhưng không, hỡi 

các con của Mẹ, tội là sự vi phạm, vì sự dữ chiến thắng trong tâm hồn các con thay vì sự thiện. 

Và điều này làm cho người ta khổ sở. Và khi họ muốn chọn con đường tốt, thì họ có nhiều 

cuộc chiến trong nội tâm, vì Ma Quỷ không dễ dàng tha cho nạn nhân của nó. Và vì thế, các 

con có thể thấy rằng, khi các con đang ở trên đường nhân đức, thì có nhiều cản trở chống lại 

các con. Và đó là vì khi các con đi theo Chúa, thì Ma Quỷ đến và tấn công các con, để các con 

không đi theo Chúa nữa. 

Và ma quỷ có thể làm điều này, các con thân mến, vì hạt giống tội đầu đã được gieo 

xuống khi bà Evà phạm tội, nên nhân loại thừa hưởng nó, vì không có con đường nào khác đã 

được làm. Và vì lý do đó họ đã được căn dặn: “Ðừng ăn cho đến khi Chúa ra lệnh.” Và tội lỗi 

của họ, như các con đã  thấy, nhân loại đã thừa hưởng nó, vì bây giờ con người sinh ra theo 

cách thức đó, luôn hướng chiều về sự dữ. Và vì sao mà con người hướng về sự dữ? Ðó là vì 

tội kiêu ngạo, hạt giống của sự dữ đã khởi sự trong tâm hồn các con. Và vì lý do đó, các con 

thân mến, Mẹ muốn đến để báo trước cho các con, để các con thấy thật dễ dàng khi phân định 

giữa thiện và ác. Nếu các con thích sự thật, công lý, thực hành điều tốt hơn và không ganh tỵ, 

kiêu ngạo, không giết người, không xúc phạm đến Chúa bằng việc nghi ngờ, bằng việc đi theo 

những giáo lý xa lạ, thì các con là người tốt. Và Mẹ nói với các con điều này, để các con nhìn 

thấy, và lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, trong sự thật, và trong công  

lý, và thấy rằng tất cả những điều này đến từ Chúa. 

Các con thân mến, những người thù hận có nhiều sự dữ hơn sự thiện trong anh ta, bởi vì 

người thù hận không đến từ Chúa. Nhưng các con biết rằng người ta có sự ghen ghét trong 

lòng họ. Họ không tỏ ra bên ngoài, nhưng có ở bên trong. Sự thù hận ở trong tim. Nói dối, 

kiêu căng, ganh tỵ tất cả đến từ trái tim. Và tại sao? Vì Mẹ đã giải thích. Và vì lý do đó, linh 

hồn phải đấu tranh để từ bỏ sự dữ, vốn được gieo trong nó. Linh hồn phải chiến đấu để hạt 

giống thiện, do Chúa trồng, được thành tựu hơn hạt giống xấu. Vì thế Mẹ và Chúa đã đến, các 

con thân mến, để dạy dỗ các con, để các con hiểu biết. Và khi hiểu biết tất cả những điều này, 

các con sẽ lãnh hội những gì cần thiết mà Mẹ và Chúa đã đến và dạy dỗ các con, vì sự thiếu 

hiểu biết của bà Evà và ông Adong được khởi sự trong tâm trí các con. Và sự thiếu hiểu biết 

chỉ có thể được xóa đi nhờ ánh sáng của Chúa, và vì sự thiếu hiểu biết, tất cả những sự dữ 

hướng con người về đàng tội lỗi. Mẹ đã giảng dạy cho các con điều này để các con được biết, 

mà không cho phép sự dữ chiến thắng trong tâm hồn và linh hồn các con. Và nếu các con làm 

điều đó, các con sẽ bắt đầu có nhân đức phân định, mà bà Evà muốn, và vì thế bà đã phạm tội, 

bởi vì bà muốn được khôn ngoan, bởi vì bà muốn được giống như Chúa. Nhưng bà vẫn chưa 

được ban cho những món quà này, bởi vì bà phải vượt qua được thử thách. Nhưng bà đã không 

vượt qua được. 
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 Bây giờ các con đã thấy tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con không, các con thân 

mến? Ðể lấy đi khỏi tâm trí các con sự thiếu hiểu biết, mà Ma Quỷ đã gieo ở đó. Và hắn đã 

dùng sự thiếu hiểu biết để tấn công các con, và không để cho con đường đó được tự do, khi 

các con chọn lựa điều thiện. Bây giờ, Mẹ muốn các con suy gẫm lời Mẹ. Khi các con bắt đầu 

nghi ngờ, và bị cám dỗ muốn tách rời khỏi điều thiện, hãy từ bỏ nó và nói: “Không, không, tôi 

sẽ không để cho sự dữ chiến thắng trong tôi nhưng chỉ có sự thiện.” Vì thế Mẹ sẽ chúc lành 

cho những Chuỗi Ảnh này để các con sẽ có được sự bảo vệ và sự trợ giúp về tâm linh và vật  

chất cho ơn cứu rỗi, để bảo vệ sức khỏe cho các con, và để các con có được món quà ơn phân 

định và khôn ngoan. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể liên lạc được với các con, và giải 

thích với các con những gì người ta không hiểu được về tội lỗi, để các con hiểu được tội lỗi 

thật ra là gì, và các con phải chiến đấu chính là để thoát khỏi sự thiếu hiểu biết, vốn nghiêng 

chiều về sự dữ, ảnh hưởng nhiều lên các con, và tránh cho các con chọn lựa con đường tốt. Và 

nếu nó cản trở các con là vì nó đã nảy nở nhiều hơn điều thiện, khi các con không thể đi theo 

con đường hẹp, con đường thánh thiện. Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa Giêsu Kitô Con 

Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, bởi vì nhiều người muốn đi theo con 

đường tốt, nhưng nhiều khi gặp khó khăn. Và nó khó khăn và vì cuộc chiến bên trong nội tâm 

giữa thiện và ác, không làm cho các con được bình an, và không để cho các con thưởng thức 

và đi theo Chúa với niềm vui. 

Mẹ nói với các con điều này, để từ hôm nay các con bắt đầu suy gẫm lời Mẹ, và bắt đầu 

thực hành chúng, và đừng bắt chước những gương xấu mà người khác cho các con. Và từng 

chút từng chút một, các con sẽ từ bỏ sự dữ. Và rồi, khi không bị vấn đề này nữa, các con sẽ 

thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự dữ. Chúa đã nói về điều này: “Hãy đến và các con sẽ được tự 

do.” Và điều đó có nghĩa là, các con thân mến, khi sự dữ rời khỏi linh hồn các con thì các con 

được tự do, tự do theo Chúa. Và không có ai, không có ai lấy đi tự do của các con được, bởi 

vì các con đã từ bỏ sự dữ bên trong các con. Các con thân mến, bây giờ Mẹ chờ đợi các con 

đến lần họp tới, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một 

chủ đề khác, quan trọng cho linh hồn các con, để các con có thể đi theo con đường tốt, và để 

các con đừng rời nó. Và như thế, các con sẽ có Thiên Ðàng. Ðó là lý do Mẹ và Chúa đến, để 

tất cả các con có được tất cả những gì tốt, có được Thiên Ðàng, và để làm được việc đó, các 

con hãy xua đuổi đi tội lỗi, sự dữ, sự dữ hướng các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không rời 

xa nó. Vì thế, các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. 

Và các con mãi mãi, mãi mãi  nhớ rằng để sự thiện chiến thắng trong linh hồn và tâm hồn, Mẹ 

và Chúa phải ban nhiều ơn sủng cho thế giới. Và đó là Thánh Lễ, Chuỗi Kinh Mân Côi, tất cả 

những việc làm sùng kính được ban cho Hội Thánh qua nhiều thế kỷ vì sự tốt lành cho con cái 

Mẹ, và ban ơn sủng để xua đuổi sự dữ khỏi linh hồn các con. Và vì thế, các con thân mến, 

đừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi, và Những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ, sẽ giúp các con chiến thắng, đừng quên điều đó. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH 
(Guatemala Ngày 13 Tháng 10 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 15 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 
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Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con. 

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, để lấy 

đi bóng tối đang hiển trị trên trái đất. Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa với các 

con, với thật nhiều niềm vui, với thật nhiều tình yêu, bởi vì chủ đề Cha sẽ nói với các con hôm 

nay sẽ là những việc làm SÙNG KÍNH, mà Ðức Mẹ và Cha ban cho thế giới qua ý nghĩa của 

các cuộc Hiện Ra. 

Vâng, các con thân mến, những việc làm sùng kính đối với Hội Thánh là những đoá hoa 

hồng của Giáo Lý của Cha, bởi vì đó là ơn sủng mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để các con 

có thể bước đi trên con đường hẹp với ít khó khăn hơn. Và hôm nay Cha đến để nói với các 

con về những việc sùng kính, mà Ðức Mẹ và Cha đã ban cho các con qua các thế kỷ, qua các 

con của Cha. Một trong những việc sùng kính mà Chúa và Ðức Mẹ dành cho thời kỳ cuối, là 

việc sùng kính Thánh Tâm Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ 

Maria. 

Như chúng ta đã biết, Ðức Mẹ đã Hiện Ra ở Fatima để ban những ơn sủng cho các con. 

Và ở đó Mẹ đã hứa cho tất cả những ai sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ. Vào 

thời gian đó, Mẹ đòi hỏi các con Rước Lễ năm Thứ Bảy Ðầu Tháng liên tiếp, bởi vì việc sùng 

kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ phải được truyền bá trên toàn thế giới, và bởi vì vào 

thời đó, những việc đền tạ đó được làm cho thời kỳ mà các con đang sống ngày hôm nay. 

Vâng, các con thân mến, ở đó Mẹ đã ban lời cảnh cáo và nói: “Nếu các con không vâng lời, 

nếu các con không cầu nguyện, thế giới sẽ đau khổ,” thế giới sẽ ở trong tình trạng rất nguy 

hiểm. Nhiều người trong các con đã vâng lời, nhưng những người khác thì không. Lời cầu 

nguyện đã và đang thiếu, các con thân mến. Và điều thiếu thốn là việc sùng kính Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ. Các con đừng quên rằng, ở Fatima, Mẹ đã nói: “Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ sẽ chiến thắng.” Và vì thế mà điều đó thật quan trọng, các con thân 

mến, điều quan trọng là các con đừng quên, và cũng đừng quên Thánh Tâm Cha, yêu thương 

các con nhiều, yêu thương các con rất nhiều. Và vì yêu mến, Cha đã chết trên Thánh Giá để 

bày tỏ tình yêu, tình yêu lớn lao mà Ðức Mẹ và Cha dành cho các con. Và tất cả những ai 

không phải là đối tượng cho Hai Trái Tim của Cha và Mẹ Maria sẽ không có khả năng kháng 

cự, khi thời gian khắc nghiệt đã được báo trước xảy đến. Và vâng, các con thân mến, bây giờ 

còn lại một thời gian ngắn, trước khi thời gian khắc nghiệt ấy đến trên các con, và ở giữa các 

con. 

Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ nói với các con khi thời giờ đến. Cha sẽ 

đánh dấu, để các con sẽ thấy thời điểm này. Và bằng cách đó, đức tin các con có thể được gia 

tăng. Và để chuẩn bị cho thời kỳ đó, Các con thân mến, hôm nay Cha đến để nhắc lại cho các 

con những việc sùng kính này, Việc sùng kính đã bị một số người trong các con lãng quên, và 

nhiều người nhìn chúng với vẻ khinh thường. Nhưng Hai Trái Tim trong thời kỳ này, các con 

thân mến, là con đường cứu rỗi. Các con đừng quên điều đó. 

Hội Thánh sẽ trải qua một thời kỳ thật cay đắng trong một thời gian. Và chỉ có những ai 

ẩn náu dưới Lòng Thương Xót sẽ chiến thắng, chỉ có những ai đón nhận Hai Trái Tim yêu 

thương nhân loại thật nhiều. Vâng, Các con thân mến, trong tất  cả các cuộc Hiện Ra, Ðức Mẹ 

và Cha luôn luôn nhắc nhở các con về những việc sùng kính bởi vì, vào thời gian này, điều 

quan trọng là các con đừng quên chúng. Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha đã và ban 

nhiều ơn sủng, rất nhiều ơn sủng, qua các cuộc Hiện Ra. Mẹ và Cha đã ban những Chuỗi Ảnh, 

và cũng ban cho những việc sùng kính, là những đóa hoa hồng của Giáo Lý của Cha, vốn tô 

điểm Hội Thánh. Vì lý do đó, các con không nên cầm giữ bằng việc xem thường chúng, nhưng 

hãy đón nhận chúng với tình yêu. 
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Và cũng trong thời gian này, các con thân mến, Cha cũng để lại việc sùng kính Lòng 

Thương Xót Thánh Thiện của Lòng Thương Xót Cha, vốn được tuôn ra từ Trái Tim Cha. Và 

với ý nghĩa của Hai Trái Tim, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðừng quên rằng, trong những 

thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nói rằng, với những Vết Thương Thánh của 

Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ, và Thánh Tâm Cha, Ðức Mẹ và Cha sẽ 

cứu thế giới. Ðiều đó thật quan trọng, các con thân mến, bởi vì Lòng Thương Xót đang tuôn 

đổ trên thế giới, cho các con, qua Hai Trái Tim. Ðừng quên điều đó, Các con thân mến, đừng 

quên điều đó. 

Vì thế mà hôm nay Cha đến, vì đây là một việc thật quan trọng để các con làm, vì với 

Thánh Tâm Cha, Cha sẽ ban lời hứa lớn lao cho nhân loại, một LỜI HỨA VĨ ÐẠI, mà Cha sẽ 

thi hành. Ðức Mẹ cũng sẽ giữ lời hứa, nhưng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha muốn THẾ 

GIỚI ÐƯỢC TẬN HIẾN CHO HAI TRÁI TIM. Các con biết điều này đã được đòi hỏi trong 

cuộc Hiện Ra ở Fatima. Ðức Trinh Nữ Maria, đã đòi hỏi thế giới được hiến dâng cho Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ. Nhưng điều này chưa được thi hành, như Chúa Cha đòi hỏi. Và 

vì thế trong thời gian sắp tới, khi tội lỗi đòi trừng phạt, bởi vì nếu người ta không chú ý tới ơn 

gọi này, vì các con của Cha không muốn hiểu rằng, nhờ ý nghĩa của Hai Trái tim, từ đó những 

ơn sủng mà Ðức Mẹ và Cha ban, sẽ mang đến ơn cứu độ cho thế giới. Việc sùng kính Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ lấy đi tất cả những sai lầm, tất cả bóng tối. Nhưng 

các con đã không vâng lời, các con thân mến, các con đã không vâng lời. Và vì thế, sự dữ đã 

giành được sức mạnh, rất mạnh. Và bây giờ, các con thân mến, Cha đến một lần nữa trên thế 

giới để liên lạc với các con. Và Cha mang Thánh Tâm trong đôi tay Cha để ban cho thế giới, 

để thế giới có thể trú ẩn trong đó, và cũng trú ẩn trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức 

Mẹ. Ðây là lời mời gọi cuối cùng của Cha, các con thân mến, bởi vì thời gian bây giờ rất chín 

mùi, rất chín mùi để trừng phạt. Và vì thế mà ngày hôn may Cha đến, mang trong đôi tay Cha 

Hai Trái Tim, để ban cho các con của Cha, cho thế giới, cho nhân loại, để họ có thể nhận lãnh 

Chúng. Cha đến lần nữa ngày hôm nay, như Cha và Ðức Mẹ luôn luôn làm trong những thế 

kỷ qua, để ban cho nhân loại và con cái của Cha tình yêu, tình yêu vĩnh cửu. Cha đến lần nữa 

để ban cho nhân loại Hai Trái Tim này, Hai Trái Tim không bao giờ ngừng yêu thương các 

con. 

Cha hằng yêu thương các con, và Cha sẽ luôn luôn yêu thương các con, các con thân 

mến, bởi vì tình yêu đó mà Cha đã chết trên Thập Giá. Nhưng nhiều người sợ Thánh Giá của 

Cha và Thánh Giá Khổ Hình. Vì thế, Cha ban cho họ Trái Tim Cha, để họ không sợ, không 

kinh hãi. Và Cha cũng ban cho họ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, để các con đón 

nhận với lòng tin, với niềm vui, với đức tin Hai Trái Tim của Cha và Ðức Mẹ, Hai Trái Tim 

không bao giờ lừa dối, và chỉ ban phát tình yêu, tình yêu và thêm tình yêu. Ðây là lần cuối 

cùng mà Chúa và Ðức Mẹ mời gọi, các con thân mến, lời mời gọi cuối cùng. Hãy lắng nghe 

tiếng Cha, lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con lắng nghe tiếng Cha và Ðức Mẹ, các 

con sẽ chiến thắng; trái lại, các con thân mến, trái lại, các con sẽ chết. Các con thân mến, các 

con phải nhớ những đoá hoa hồng, mà Ðức Mẹ và Cha để lại như vật để tô điểm cho Giáo Lý 

của Hội Thánh, và qua đó mà Cha muốn tỏ ra cho các con Cha yêu thương các con nhiều như 

thế nào, Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, các con yêu dấu. 

Và vì lý do đó, Cha đến đây lần nữa, để các con có thể lắng nghe lời Cha, để các con có 

thể nhận lãnh tình yêu của Cha với niềm vui, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho các con có tự 

do, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con chiến thắng. Vì thế Cha đến lần nữa, Các con 

thân mến, để tất cả những ai chưa tận hiến cho Thánh Tâm Cha, và cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội  Ðức Mẹ, sẽ làm điều đó, bởi vì điều đó giống như dấu ấn, giúp các con đón nhận 

Lòng Thương Xót của Cha. Với việc sùng kính này, các con sẽ được đóng ấn với Thánh Giá 

và với Lòng Thương Xót của Cha. Và sự trừng phạt đã được báo trước sẽ không đụng chạm 
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đến các con. Các con sẽ được thoát khỏi sự trừng phạt này, bởi vì đó là ý nghĩa của những lời 

hứa. 

Tất cả những ai tận hiến cho Thánh Tâm Cha sẽ nhận được Lòng Thương Xót và tình 

yêu, nhưng không phải công lý của Cha. Nhưng tất cả những ai không muốn Lòng Thương 

Xót, không muốn nhận lãnh tình yêu Cha, sẽ nhận lãnh công lý của Cha trong ngày Thịnh Nộ 

Lớn Lao của Cha, trong ngày Cha đến để xét xử thế giới. 

Cha đã và đang đến hôm nay, các con thân mến, để ban cho các con những đóa hoa hồng 

của Giáo Lý Cha. Chúa và Mẹ đã và ban cho các con nhiều ơn sủng qua nhiều thế kỷ, và Chúa 

và Mẹ tích lũy chúng trong Hội Thánh. Và nhiều người, nhiều con cái Cha đã chấp nhận chúng. 

Và Cha đã có cơ hội để ban cho họ tình yêu. Và khi Cha ban cho họ tình yêu, thì Cha quên đi 

tội lỗi của họ. Cha giúp họ bước đi trên con đường hẹp. Và trong ngày trừng phạt, họ sẽ là các 

con Cha yêu thương nhiều nhất. Và Ðức Mẹ và Cha sẽ canh giữ họ, và giúp họ đạt đến Thiên 

Ðàng. 

Hãy nhớ rằng, trong một lần Hiện Ra ở Fatima, Mẹ đã đòi hỏi thế giới hãy tận hiến cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi vì Chúa Cha đã nói rằng Mẹ sẽ chiến thắng, và thời gian 

đã được ban cho thế giới, để họ có thể biết đến Ðức Mẹ, một người Mẹ than khóc, và đau khổ 

vì mỗi người con hư mất và những người không muốn vâng lời. 

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng: Thế giới phải được 

tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ; Ðức Chúa Cha 

sẽ ban chiến thắng. Và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ cũng sẽ chiến thắng. 

Vâng, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con rằng Ðức Chúa Cha ước 

ao việc sùng kính này, bởi vì nỗi đau khổ tồi tệ đang đến trên thế giới. Và chỉ có Lòng Thương 

Xót Cha mới giúp các con kháng cự được với mọi sự đang đến. Và điều này, các con thân 

mến, sẽ xảy ra trong thời gian rất gần. Cha sẽ luôn luôn đến và khuyên nhủ các con, để các 

con sẽ chuẩn bị tốt, và nhờ thế các con có thể khuyên nhủ người khác. Chúa và Mẹ sẽ ban các 

con cho một cơ hội để những ai chưa tận hiến mình hãy làm như vậy, để họ có thể được bảo 

vệ. 

Các con thân mến, và vì thế mà Cha muốn nói với các con ngày hôm nay, bởi vì điều đó 

rất quan trọng đối với các con, bởi vì những việc tận hiến, những đóa hoa hồng mà Chúa và 

Mẹ để lại cho thời kỳ này, chính là để giúp đỡ các con, khi Ma Quỷ đang ở giữa các con. Và 

vì thế thật khẩn cấp để các con bắt đầu làm việc sùng kính vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Ðầu 

Tháng, các ngày Thứ Sáu để vinh danh Thánh Tâm Cha, và các Thứ Bảy để vinh danh Mẫu 

Tâm Mẹ, bởi vì kinh nguyện đang thiếu, các con thân mến, bởi vì những việc làm tận hiến 

đang thiếu hụt, bởi vì thế giới không nhìn thấy Thiên Chúa với tình yêu, và nhân loại phải biết 

rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ được biết qua con đường của Hai Trái Tim. 

Các con phải làm điều này. Hãy đi xưng tội và rước lễ với ý chỉ đền tạ Trái Tim Chúa và 

Ðức Mẹ. Và vì thế mà Cha đã và đang đến với niềm vui, bởi vì các con ở đây để làm việc đền 

tạ Cha và Ðức Mẹ. Các con ở trước mắt Cha. Cha sẽ giúp cho các con thấy ánh sáng, để các 

con sẽ không bị lạc trong bóng tối của tên ngụy Kitô. Và thật tốt lành khi các con hiến dâng 

thời giờ để truyền bá những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha, với ý nghĩa mà nhờ chúng các 

con của Cha sẽ được cứu. 

Các con thân mến, các con phải cầu xin để thế giới được tận hiến, như Ðức Chúa Cha 

ước muốn, bởi vì các con thân mến, lần thứ nhất, thế giới đã không vâng lời. 

Cha đã đến và ban lời cảnh cáo tối hậu. Và hãy cẩn thận, vì đây là lần cuối cùng. Nếu 

các con không vâng lời, thời gian sẽ không thể được cầm giữ nữa, và Cánh Tay của Công Lý 

Cha sẽ đổ xuống trên trái đất. Sẽ đổ xuống trên những tội nhân không muốn ăn năn, không 

thay đổi đường lối, không thay đổi đời sống. Vâng, các con thân mến, sự trừng phạt đang đến 
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trên thế giới thật lớn lao, thật khắc nghiệt, nhưng Chúa và Mẹ cũng ban ơn sủng để kháng cự 

lại tất cả những việc này. 

Vì lý do đó, các con phải cảnh giác và vâng lời. Và tất cả mọi người nên tận hiến mình, 

để được đóng ấn ngay bây giờ, ngay thời điểm này, với Lòng Thương Xót của Cha. Và rồi, 

bóng tối của tên ngụy Kitô sẽ không thể làm hại các con được. Vì thế Cha đã đến, các con thân 

mến, để giảng dạy các con về điều này. Các con của Cha đã quên đi những ơn sủng này, những 

món quà này, những lời hứa mà Cha và Ðức Mẹ đã làm vì lợi ích của nhân loại, vì sự tốt lành 

cho con cái Cha. Nhiều người đã nhìn chúng với vẻ khinh thường. Và vì lý do đó mà thế giới 

thiếu tình thương, bởi vì thế giới không muốn nhận tình yêu này, và việc chữa lành tất cả 

những sự dữ chỉ có thể đạt được nhờ tình yêu. Hận thù đang giao chiến với tình yêu, đừng 

quên điều này. Các con thân mến, đừng quên điều này. Cũng đừng quên rằng Chúa đã chết 

cho các con, và nhiều người mất lòng tin vì Thánh Giá và sự Ðau Khổ của Cha. Vì lý do đó, 

bây giờ Cha ban cho các con Trái Tim của Cha, để các con không sợ hãi, và các con sẽ đến 

với lòng tin vào nguồn ơn Lòng Thương Xót để được cứu rỗi.Hãy xem Cha như một người 

hiền lành Ðấng ban tặng cho các con Trái Tim của Ngài và tình yêu. Ðừng khinh chê Trái Tim 

này, Trái Tim yêu thương các con nhiều, và còn tiếp tục yêu thương các con, các con thân 

mến, và sẽ tiếp tục yêu thương các con, luôn luôn yêu thương, yêu thương, và Ðức Mẹ cũng 

vậy, Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều. 

Các con thân mến, các con không được quên chuỗi Kinh Mân Côi. Hãy suy gẫm nó. Hãy 

đọc kinh Mân Côi mỗi khi các con rước lễ để vinh danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức 

Mẹ. Chuỗi Kinh Mân Côi chứa đựng nhiều ơn sủng, các con thân mến. Nó ban ơn sủng cho 

sự cứu rỗi của các con. Nhiều chuỗi Kinh Mân Côi bị thiếu hụt trên thế giới, các con thân mến. 

Thế giới cần nhiều chuỗi Kinh Mân Côi để kháng cự. Và vì thế Cha đã và đang đến đây, để 

đòi hỏi các con cầu nguyện nhiều, nhiều. Các con thân mến, việc cầu nguyện đang bị thiếu 

hụt. Thế giới thật thối nát. Thế giới đang ở dưới sự thống trị của sự dữ, bởi vì các con không 

muốn vâng lời mời gọi mà Cha và Ðức Mẹ đã làm qua nhiều thế kỷ, qua trung gian của các 

tiên tri. Và Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi phải cầu nguyện, ăn năn, và yêu mến những 

việc sùng kính mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, những ơn sủng mà Chúa và Ðức Mẹ đã 

tích lũy trong Hội Thánh. Nhưng thế giới cầu nguyện rất ít, và xin rất ít. Và Ðức Mẹ giang 

rộng tay cho các con, để các con xin, và Người sẽ ban cho các con tình yêu, ơn sủng, và tất cả 

những thứ các con cần. Nhưng các con phải xin bằng việc cầu nguyện, bằng việc suy gẫm 

chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi điều này, khi Chúa và Ðức Mẹ 

đến: Rước Lễ, Xưng Tội, đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện 

luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn. 

Cha cũng sẽ ban cho các con Những Vết Thương, Lòng Thương Xót, và Trái Tim của 

Cha. Mọi phần trong Thân Thể Cha, Cha đã và đang ban cho các con, bởi vì, nếu các con 

không thích phần này, các con có thể thích phần khác. Nếu các con không thích Trái Tim, thì 

các con sẽ thích Máu; nếu các con không thích những phần đó, thì các con có thể thích Lòng 

Thương Xót và những Vết Thương của Cha. Chúa và Mẹ đã và đang bao trùm Hội Thánh với 

tất cả những ơn sủng để các con muốn phần này hay phần khác, nhưng luôn luôn có những 

phần phải nhắc nhở các con rằng Chúa ngự trong Nhà Tạm. Mỗi hình tượng các con thấy trong 

mỗi việc sùng kính mà Cha ban cho các con, đều bày tỏ tình yêu của Cha cho các con. 

Vì thế Cha đã xuống để bày tỏ điều này, để nói những điều này, vì Cha muốn thế giới 

biết rằng Cha yêu thương các con, và Thiên Chúa mà các con tin thật xa vời, đang ở gần các 

con, yêu thương các con, đang an ủi các con, trấn an các con, và Ðức Mẹ cũng vậy. Và vì lý 

do đó, các con thân mến, Cha rất sung sướng được liên lạc với các con, và nói với các con 

rằng Cha yêu thương các con. Và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Nhưng sẽ đến một 

thời, Các con thân mến, khi Cha không còn đến để tỏ Lòng Thương Xót, tình yêu của Cha 
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nhưng Công Lý của Cha, và cơn Thịnh Nộ của Cha, và trừng phạt tất cả những ai không muốn 

ẩn náu trong tình yêu, và Cha và Ðức Mẹ ban cho. 

Vì thế, các con thân mến, hãy nhớ lại tất cả những việc sùng kính mà Cha để lại trong 

Hội Thánh, và hồi sinh chúng. Ðừng để cho chúng chết đi, nhưng làm cho chúng sống động 

trong lòng các con, và trong lòng mọi người khác nữa. 

Ðây là thời kỳ mà việc sùng kính Hai Trái Tim phải được truyền bá cho toàn thế giới, 

như thế, bằng cách này, Lòng Thương Xót có thể được tuôn đổ cho các con của Cha, bởi vì 

thời gian trở nên ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian trở nên ngắn hơn, và Chúa và Ðức 

Mẹ không thể cầm giữ lâu hơn được nữa. Thời điểm tới Chúa và Mẹ sẽ thi hành những lời 

hứa, nhưng Chúa và Mẹ cũng sẽ không cầm buộc sự dữ, nhưng Chúa Và Mẹ sẽ để cho chúng 

đi lại giữa các con. Và chỉ có những ai vâng lời, chỉ có những ai vâng lời mới được cứu rỗi. 

Vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn mỗi người trong các con phải mang những 

thông điệp này cho người khác. Và đó là: Các con phải hiến dâng mình cho Hai Trái Tim 

(Chúa và Ðức Mẹ), và các con phải hiến dâng nhà (home) của các con cho Hai Trái Tim, hiến 

dâng con cái, gia đình, và bản thân các con, vì thời gian ngắn ngủi, các con thân mến, thời 

gian ngắn ngủi. Và tất cả những ngôi nhà có ảnh Thánh Tâm Cha hay ảnh Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội  Ðức Mẹ, sẽ được bảo vệ. Các con phải bảo vệ con cái của các con, các con phải 

làm ngay từ bây giờ, bởi vì thời gian sắp hết, thời gian đang rút ngắn lại. Các con linh mục 

trong Hội Thánh của Cha thân mến, Cha làm lời mời gọi này: hãy làm sống lại những việc tận 

hiến này trong tâm hồn các con, và cũng hiến dâng tất cả nhà cửa, con cái của Cha, và tất cả 

những người xin ơn tận hiến, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ hối tiếc, các con sẽ 

than van, và các con sẽ không có Hạnh Phúc Vĩnh Cửu mà Cha đã hứa cho các con. Vì lý do 

này, các con linh mục thân mến, và các cha sở của Hội Thánh Cha, hãy chú ý tới ơn gọi của 

Cha, và nhận thức rằng Cha đến để ban cho các con lời cảnh cáo cuối cùng. Hãy hiến dâng 

nhân loại và Con Cái Cha cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ. Hãy làm điều này, 

hỡi các con của Cha, hãy làm điều này! Lời mời gọi của Cha cấp bách, cấp bách, cấp bách, 

hỡi các con của Cha, cấp bách. Hãy làm việc này, hãy làm, hãy làm, vì nếu các con không 

làm, thế giới sẽ đau khổ với tất cả những gì Cha đã nói với các con. Hãy nhìn xem Ðức Mẹ và 

Cha than khóc, than khóc khi các con không muốn vâng lời, không nhận thức, hỡi các con của 

cha, nếu không làm những việc này, các con sẽ bị án phạt. Ðó là lời mời gọi của Ðức Mẹ ở 

Fatima, Mẹ đã nói: “Hãy vâng lời, hay thế giới sẽ đau khổ, và sự dữ sẽ lan truyền khắp nơi 

trên thế giới, trên toàn thế giới.” Và bởi vì không ai chú ý, các con thân mến, các con sẽ thấy 

thế giới như thế nào. Thế giới đang ở điểm chết trong tội lỗi, không ăn năn, thế giới đã lãng 

quên Thiên Chúa của họ. 

        Vì lý do đó, các con thân mến, Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng.  

Hãy hiểu rằng đây là lần cuối: “HÃY HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM VÔ 

NHIỄM NGUYÊN TỘI ÐỨC MẸ. 

Ôi Hội Thánh của Cha, vì nếu các con không làm, các con sẽ than khóc mãi mãi. Các 

con yêu dấu, các con linh mục của Cha, Cha yêu thương các con nhiều, đừng phản bội Cha. 

Hãy hiểu những gì Cha đòi hỏi các con. Hãy nhận thức rằng Cha vẫn còn đang ban cho các 

con tình yêu. Hãy nhận lấy tình yêu của Cha, bởi vì Cha vẫn yêu thương các con. Các con thân 

mến, hãy lắng nghe tiếng Cha. Hãy lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, và vâng lời. Ðừng giữ thái độ 

khinh thường với Hai Trái Tim đang ban cho các con tình yêu và Lòng Thương Xót, bởi vì 

Cha muốn ban hạnh phúc vĩnh cửu cho các con. Mặc dầu vậy, nếu các con không vâng lời, 

các con sẽ không có hạnh phúc đời đời, vì các con sẽ bị án phạt, nếu các con không vâng lời 

mời gọi của Cha. Hãy hiểu rằng thời gian thật ngắn ngủi, hãy hiểu rằng thời gian của mùa gặt 

đang đến  gần, hãy hiểu rằng thời gian đã chín mùi cho Sự Trừng Phạt Vĩ Ðại, và thời gian 

bày tỏ Công Lý Lớn Lao của Cha. 
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Và các con, các con yêu dấu, khi các con đến đây, các con đã lau khô nước mắt của Ðức 

Mẹ và các con tỏ tình yêu mến mà Mẹ muốn trong các con của Mẹ. Mẹ rất hài lòng vì các con, 

nhưng các con phải truyền bá việc sùng kính này. Và thế giới phải được hiến dâng cho Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ, và cho Thánh Tâm Cha nữa, vì đó là chìa khóa cho phép tình 

yêu Cha tuôn đổ cho thế giới. Ðừng quên điều này, và hãy vâng lời Cha. Và đừng sợ, vì Cha 

sẽ ở với các con, bởi vì Cha sẽ ở với Hội Thánh Cha cho đến tận thế. Cha đã hứa điều này, và 

Cha sẽ hoàn thành điều đó. 

Bây giờ, các con yêu dấu, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn phước, 

bảo vệ, cứu rỗi, và ban sức khỏe cho các con, và giúp cho các con liên đới với tình yêu mà 

Chúa và Ðức Mẹ ban cho thế giới. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và 

Con và Thánh Thần. 

Và vì thế, các con yêu dấu của Cha, Cha muốn nói với các con với niềm vui rằng, khi ở 

đây, các con đã an ủi Thánh Tâm Cha, và cũng an ủi Trái Tim Ðức Mẹ. Các con an ủi, rửa 

sạch, lau khô nước mắt Mẹ, bởi vì Mẹ rất hài lòng vì các con. Hãy tiếp tục làm việc này, các 

con yêu dấu của Cha, hãy tiếp tục làm việc này bởi vì Mẹ rất yêu thương các con, và Cha cũng 

vậy.  

Cha và Ðức Mẹ chỉ đến trong thế giới để đòi hỏi tình yêu, và khi các con bày tỏ tình yêu, 

tình yêu mà Chúa và Mẹ không bao giờ thất bại khi ban tặng cho các con. Các con thân mến, 

Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn ở đây, luôn luôn. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn tiếp tục khuyên nhủ 

các con mỗi lần rằng thời gian ngắn ngủi. Cha và Ðức Mẹ sẽ nói với các con ở đây khi nào 

thời điểm ấy sẽ tới, và vì lý do đó, Chúa và Ðức mẹ muốn các con chuẩn bị tốt, Các con thân 

mến, chuẩn bị thật tốt. 

Vì thế các con được giảng dạy về tất cả những điều này. Và các con của Cha khi biết tất 

cả những lời hứa này nên cho những người khác biết, để, bằng cách này, với dấu chỉ lớn lao 

này, dấu chỉ sẽ được để lại trong thời kỳ cuối, có thể được truyền bá. 

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, lúc đó Ðức Mẹ sẽ đến 

và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác cho các con, cho linh hồn các con, và bằng 

cách này, Chúa và Ðức Mẹ sẽ hướng dẫn các con từng chút từng chút một đến đích, đến cùng. 

Và bằng cách đó, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. 

Các con thân mến, Cha chúc lành cho những lời nguyện này, và cho tất cả những việc 

làm đền tạ này mà các con dâng lên Cha và Ðức Mẹ trong lúc này. Ðức Mẹ và Cha rất hài 

lòng, bởi vì đây chính là những gì Chúa và Ðức Mẹ đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi qua nhiều thế 

kỷ, đó là các con hãy dâng lên Cha và Ðức Mẹ tình yêu, đền tạ vì những việc xúc phạm mà 

Chúa và Ðức Mẹ lãnh nhận từ các con; những người không muốn đáp lại tình yêu của Cha và 

Ðức Mẹ. 

Và giờ đây, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và 

Thánh Thần. Ước gì tình yêu, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn của các con. 

Và đừng quên, các con thân mến, đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, vũ khí của thời kỳ này. 

 

 

THÔNG ĐIỆP 16: KHIÊM NHƯỜNG 
(Guatemala Ngày 8 Tháng 12 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 16 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO 

NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con thân 

mến, Mẹ đến lần nữa để nói với các con, để giúp đỡ các con, để lấy đi khỏi tâm trí các con sự 
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lầm lẫn và bóng tối đang hiển trị trên thế giới. Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây lần nữa, 

như luôn luôn, để nói với các con về một chủ đề, một chủ đề quan trọng cho các con, cho linh 

hồn của các con, và cho ơn cứu rỗi của các con. Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói về một 

chủ đề rất quan trọng mà thế giới đang nhầm lẫn, và đó là SỰ KHIÊM NHƯỜNG. 

Vâng, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con về sự khiêm nhường, mà nhiều 

người trong các con không có. Và bởi thế, ơn sủng không thấm nhuần trong họ, vì khiêm 

nhường là một nhân đức, các con thân mến, là nhân đức mang nhiều ơn sủng cho linh hồn. 

Nhiều con cái Mẹ không hiểu từ này. Họ không hiểu nó, vì thế giới đã làm cho nó lộn xộn. 

Hôm nay, các con thân mến, Mẹ sẽ nói với các con chủ đề này, để ý nghĩa thật của nhân đức 

khiêm nhường, vốn phát xuất từ Chúa, còn lại thật rõ ràng trong tâm trí và tâm hồn các con. 

Vâng, các con thân mến, nhiều người tin rằng khiêm nhường là nghèo nàn, ăn uống kham khổ, 

ăn mặc nghèo nàn, và nghèo là khiêm nhường, Các con thân mến, đó không phải là khiêm 

nhường. Không phải, và Mẹ sẽ cho các con một ví dụ tại sao nghèo không phải là khiêm 

nhường. 

Một người nghèo, một người không giàu có, một người sống trong tình trạng xấu có thể 

có nhiều tham vọng trong linh hồn và trong tâm hồn. Anh ta có thể ước ao có nhiều của cải, 

và muốn rời khỏi sự khốn khổ mà anh ta thấy mình trong tình trạng đó, anh ta ước ao những 

gì mà anh ta không có. Và người này, mặc dù nghèo, mặc dù ăn mặc khiêm hạ, nhưng không 

khiêm nhường, vì khiêm nhường, Mẹ lập lại, không bao gồm điều này. Hôm nay Mẹ giải thích 

cho các con khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết toàn diện linh hồn và tâm hồn mình. Một 

người khiêm nhường thật thì hiểu biết mình, biết được sự khốn cùng của mình, nhưng đó 

không phải là sự khốn cùng về vật chất, nhưng là sự khốn cùng về tinh thần. Ðó là sự khiêm 

nhường, là hiểu biết mọi sự đến từ Chúa, và biết rằng, tự mình, anh ta không thể làm gì được 

nếu Chúa không cho phép. 

Nhiều người cho rằng sự an toàn là do họ, cho rằng họ có tất cả, sự giàu có, danh dự, địa 

vị, năng khiếu, trí thông minh, sự khôn ngoan. Và họ nói là họ sở hữu chúng, bởi vì họ tìm 

kiếm và đạt được chúng, và tự họ đã làm nên trên thế giới. Ðiều này có nghĩa là người đó tin 

rằng mình có thể tự làm được mọi sự, và  anh ta không cần Chúa. Và đó, Các con thân mến, 

không phải là khiêm nhường, nhưng là kiêu ngạo, khi tin rằng nếu anh ta giàu có, nếu anh ta 

có năng khiếu, nếu anh ta có trí thông minh là do anh ta có chúng, nhưng không phải như vậy. 

Nếu anh có những thứ này, đó là do Chúa chấp nhận (concede) cho anh ta, bởi vì Chúa cho 

anh ta những thứ đó. Và đó là điều các con phải học hỏi, để biết chính mình, để biết, để hiểu 

biết rằng, không có Chúa, các con không thể làm được gì. 

Khi một người bắt đầu hiểu rằng, không có sự trợ giúp của Chúa, anh ta không làm 

được gì cả, thì sự khiêm nhường đã đến trong linh hồn anh ta. 

Khiêm nhường là khi một người nhận thức rằng anh ta là một thụ tạo của Chúa, và tất cả 

những gì anh ta có trên thế giới, là do bởi Chúa, vì Lòng Thương Xót lớn lao của Ngài, đã ban 

cho anh ta. Chúa luôn luôn là Chúa, là Chủ và là Chúa tể vũ trụ. Ngài hiền lành và khiêm 

nhường trong lòng. Và vì lý do đó, Ngài muốn tất cả con cái Ngài cũng giống như vậy, hiền 

lành và khiêm nhường trong lòng. Nhưng nhiều người lẫn lộn về từ này, và tin rằng khiêm 

nhường  là nghèo, và không có tất cả những gì làm cho người ta hạnh phúc. Nhưng không, các 

con thân mến. Khiêm nhường bao gồm sự hiểu biết rằng một thụ tạo là một thụ tạo do Chúa 

sáng tạo, và không có Ngài không có việc gì có thể hoàn thành được; và khi người ta có tất cả 

những gì họ mong muốn, đó không phải là vì họ đã làm ra tất cả một mình, nhưng vì Chúa đã 

ban (concede) cho họ. Họ đã được ban cho những thứ đó, để họ có thể thấy Chúa ban cho họ, 

để thấy nếu họ khiêm nhường, và nhận thức điều đó, bất cứ những gì họ có đều do Chúa ban 

cho họ. Nhưng nhiều người nói rằng: “Tôi đã làm cái nầy, tôi đã làm cái kia, bởi vì tôi rất 

thông minh, bởi vì tôi đã xử dụng trí thông minh của tôi, bởi vì tôi…” luôn luôn là tôi. Và anh 
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ta quên đi Chúa với Lòng Thương Xót vĩ đại, đã ban tất cả những thứ đó cho họ, bởi vì, ngay 

cả khi con người có sự khôn ngoan lớn lao, anh ta cũng không thể, không thể so sánh mình 

với Chúa, và cho những gì mà chỉ có Chúa mới có thể cho, và đó là sự sống và không khí, để 

con người có thể thở và sống. 

Chúa muốn con người nhận thức rằng Ngài đã cho họ tất cả mọi sự. Nếu có không khí, 

mặt trời, mưa; nếu có tất cả những gì con người cần, thì đó là do sự tốt lành của Thiên Chúa, 

của Thiên Chúa Cha, của Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho thế giới tất cả những gì Ngài đã 

dựng nên. Và Ngài ban cho người tốt lẫn người xấu. Có người biết ơn, còn những người khác 

thì không. Nhưng Ngài đã cho tất cả vì sự tốt lành vô biên của Ngài, Ngài ban cho mọi người, 

cho tất cả mọi sinh vật. 

Ngài làm chủ Sự Sống và Sự Chết. Nhưng con người kiêu hãnh, không muốn thừa nhận 

điều đó. Và họ cảm thấy xấu hổ, thấy xấu hổ vì Chúa, Ðấng ban cho họ sự sống, và cũng Ðấng 

một ngày kia cũng sẽ ban cho họ sự chết, mặc dù họ không muốn. 

Các con thân mến, ngay cả quyền lực sự dữ, đang thống trị trên trái đất, thống trị, bởi vì 

Chúa cho phép nó, bởi vì Chúa cho nó sức mạnh, bởi vì chỉ có Chúa có quyền năng. Nhưng 

nhiều người không hiểu điều này, và tin rằng, nếu Ma Quỷ có quyền năng, là bởi vì hắn mạnh, 

mạnh hơn Chúa. Nhưng không, Chúa ban sức mạnh cho Ma Quỷ, nhưng đến một ngày Ngài 

sẽ lấy đi khỏi hắn, các con thân mến. Ngài sẽ lấy đi khỏi hắn, để rồi các con sẽ thấy rằng Ngài, 

Ðấng ban phát mọi sự, là Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa của Tình Yêu. Lúc này Ngài 

đang che dấu tất cả, để các con hiểu, để các con thấy rằng, nếu Ngài cho phép tất cả những 

việc này để các con thấy sự tốt lành của Ngài, để người ta thấy Lòng Thương Xót của Ngài. 

Nhưng nhiều người đã quên. Nên sự kiêu hãnh và tính tự phụ đã vào trong lòng họ, và họ đã 

đánh giá thấp Thiên Chúa thật. Họ khinh thường Ngài, bởi vì họ tin rằng Ngài không có quyền 

năng, và bởi vì Ngài không muốn biểu dương quyền năng của Ngài.Các con thân mến, ngày 

ấy sẽ tới, ngày mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ biểu dương quyền lực và vinh quang 

của Ngài cho thế giới, để thế giới có thể thấy Ngài là Chủ của mọi sự, mọi sự. Và khiêm 

nhường bao gồm, các con thân mến, việc nhận thức Chúa là Thiên Chúa, và Ngài có thể làm 

được mọi sự, và con người trước quyền năng vĩ đại của Ngài không là gì, không là gì, tuyệt 

đối không. Và con người trở nên kiêu ngạo. Một số người còn xấu hổ khi Chúa tỏ tình yêu của 

Ngài, như nhiều người nói, bằng một cách thức điên rồ, là chết trên Thập Giá, chết một cách 

xấu xa và lạ lùng, bởi vì họ không hiểu, họ không hiểu. Và khi họ không khiêm nhường, họ 

không muốn nhận ra điều đó, để có thể hiểu được hành động của Chúa Giêsu Con Chí Thánh 

Mẹ trên Thánh Giá, họ phải khiêm nhường, họ phải hiểu thân phận thấp hèn của họ, tội lỗi của 

họ. Nhưng nhiều người không muốn làm như vậy. Và vì thế, nhân đức khiêm nhường  không 

đến với họ.  

Họ tin rằng khiêm nhường là, như Mẹ lập lại, là không có gì cả, là nghèo nàn, và một số 

người còn nói là không ước muốn được giàu sang hay danh dự. Nhưng không, các con thân 

mến. Sự khiêm nhường đích thực bao gồm việc hiểu biết rằng đàn ông và đàn bà là thụ tạo 

của Chúa, và không có Ngài, họ không thể làm gì được, không làm gì được. 

Mặc dù nhiều người nói, nói và nói rằng Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ ngớ ngẩn, nó không giúp cho con người về phương diện nào cả, bởi vì nó muốn con người 

có nhân đức, những nhân đức trái ngược với thế gian, không được làm cái này, không được 

làm cái kia, và mỗi người phải khiêm nhường, ăn năn, và ước muốn nghèo. Và vì thế nhiều 

người bỏ chạy. Họ chạy đi tìm những tôn giáo khác, như họ nói, sẽ nâng cao tinh thần họ, và 

làm cho họ cảm thấy giống như người đàn ông  hay đàn bà, và có phẩm giá như con người. 

Và họ bước đi với chiếc đầu đầy sự kiêu hãnh, sống một đời sống trọn vẹn, và quên đi tất  cả 

những chuyện điên rồ là ước ao được nghèo khó, hoàn toàn rách rưới, tất cả đều nghèo nàn và 

buồn bã. Con người với sự kiêu hãnh lớn lao, đã bóp méo từ ngữ này, các con thân mến. Họ 
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đã bóp méo nó, bởi vì đó không phải là ý nghĩa của nó, các con thân mến, không phải. Chúa 

ban cho con cái Ngài những gì họ cần, bánh ăn hằng ngày, và họ không ra ngoài mà không có 

quần áo, họ mặc quần áo, và có những gì cần thiết. Nhưng không vì lý do đó mà họ trở nên 

không khiêm nhường, không. Người ta tin rằng khiêm nhường chỉ thuộc về người nghèo. Bởi 

vì họ ăn mặc nghèo nàn, bởi vì họ ăn uống nghèo nàn và vì họ sống nghèo, nên họ khiêm 

nhường. Nhưng không, bởi vì trong tâm trí họ có tham vọng giàu có, tham vọng tài năng, tham 

vọng trở nên người đứng đầu. Và họ còn nổi giận khi không đạt được chúng. Và họ sống như 

vậy, ngay cả ước muốn mà không màng tới cái giá mà họ không có. Và nhiều, nhiều người đã 

có tất cả, có quyền lực, có của cải, có mọi sự Chúa ban cho, mà không cám ơn Chúa, Ðấng đã 

ban cho họ, nhưng nói rằng họ có chúng vì những cố gắng cá nhân. Và họ tin rằng họ khiêm 

nhường, họ rất đơn sơ. Và họ nói rằng họ có nhân đức khiêm nhường, bởi vì, mặc dù có mọi 

thứ, và trở nên một người lớn lao trong thế giới, đôi khi họ cũng mỉm cười với người ta, đôi 

khi họ còn bố thí. Và điều này cũng vậy, không phải là khiêm nhường.  

  Ai có quyền lực, và tin rằng mình khiêm nhường, vì mình cười với người nghèo, với 

người cần họ, thì sai lầm bởi vì đó không phải là khiêm nhường. Ai có quyền lực, và tin 

rằng anh ta khiêm nhường và đơn sơ, bởi vì anh ta thân thiện với người ta, ngay cả khi 

người ta nói rằng họ khốn khổ, nhưng anh ta, thật khiêm nhường, đã mỉm cười và nói 

đôi điều với họ, và vì thế anh ta nghĩ rằng mình khiêm nhường, và anh ta có nhân đức 

khiêm nhường. Nhưng không, Các con thân mến, như các con thấy, đây cũng không phải 

là khiêm nhường, không.  

Vì lý do đó hôm nay Mẹ đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con thật 

sự hiểu về nhân đức khiêm nhường. Khiêm nhường là hiểu biết linh hồn các con, hiểu 

biết chính các con. Khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết đàn ông và đàn bà là thụ tạo 

do Chúa dựng nên, và không có Chúa họ không thể làm được gì, bởi vì một người có thể 

rất thông minh và khôn ngoan, nhưng anh ta vẫn không thể vận chuyển mặt trời, không 

thể làm cho tinh tú yên vị trong bầu trời và thắp sáng ban đêm, anh ta không thể làm 

cho vầng trăng chiếu sáng ban đêm, anh ta không thể cho không khí mà con người cần 

để sống. Và để tin rằng anh ta có thể làm thì thật là cao ngạo. 

Và nhiều người đang đi trên con đường này, các con thân mến. Nhiều khoa học gia, nhiều 

người khôn ngoan đã và đang đẩy Chúa sang một bên, bởi vì họ nói rằng họ không cần Chúa 

để làm gì cả, bởi vì họ rất thông minh và có tất  cả, và họ có thể làm được tất cả. Nhưng các 

con thân mến, đó là kiêu ngạo, kiêu ngạo quá đáng, khi không nhận thức rằng mình chỉ là thụ 

tạo, người mà một ngày kia sẽ chết, khi Chúa ra lệnh, khi Chúa đòi hỏi. Và khi thời điểm đó 

tới, họ sẽ nhận ra rằng, trước mặt Chúa họ không là gì cả. Các con thân mến, đó là lý do Mẹ 

muốn nói với các con điều này, bởi vì nhiều người lẫn lộn, các con thân mến, họ không hiểu 

đây là con đường họ nên theo. Vì mọi sự đã bị méo mó trong tâm trí họ. Các con thân mến, 

Mẹ muốn các con hiểu rõ điều này, bởi vì thời gian tới, các con thân mến, chỉ có những người 

khiêm nhường mới nhận ra sự thật, nhận ra Thiên Chúa thật, và những người kiêu ngạo sẽ đi 

với tên ngụy Kitô, chính là vì họ kiêu ngạo. Vì lý do đó mà Mẹ đến để nói với các con về chủ 

đề này, Các con thân mến, bởi vì thật quan trọng khi các con hiểu rằng tất cả mọi sự, tất cả 

mọi sự tuyệt đối đến từ Chúa.  

Nếu Ngài cho phép sự dữ, đó là vì Ngài cho phép nó, bởi vì Ngài muốn cách thức đó, để 

các con thấy, để các con hiểu được Ngài có quyền năng, và chỉ có Ngài có quyền năng. Nếu 

bây giờ, Ma Quỷ được ban cho sức mạnh, thì ngay cả sức mạnh đó cũng đến từ Chúa, Chúa 

Ba Ngôi, bởi vì, như các con biết, Satan muốn được như Chúa, và qua tính kiêu căng, hắn tin 

rằng hắn có thể là Chúa. Chúa sẽ biểu dương cho thế giới rằng, nếu bây giờ Ma Quỷ có thể 

quấy rầy các con, là vì Ngài cho phép hắn, bởi vì Ngài muốn như vậy, để thế giới thấy rằng 

chỉ mình Ngài có quyền năng.   
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Và nếu hôm nay sự dữ được du di, là để cho các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng 

quyền năng được ban cho Ma Quỷ sẽ bị cất đi, để tất cả những ai tin nơi tên ngụy Kitô hiểu 

được quyền năng của Chúa. Thời điểm đó sẽ đến, các con thân mến, và vì lý do đó Mẹ muốn 

các con hiểu rằng nhân đức khiêm nhường dễ dàng có được, khi các con hiểu biết, khi các con 

bắt đầu hiểu được tầm quan trọng thật sự của chữ khiêm nhường. Và khi con người thấy tội 

lỗi của họ, khi con người thấy sự khốn cùng của họ, nhưng không phải là khốn cùng về vật 

chất, nhưng là khốn cùng về tinh thần, khi anh ta thấy sự vụng về của anh ta đối với Chúa 

Ðấng dựng nên mình. Khiêm nhường thật là nhận thức được chỉ có một mình Chúa là Ðấng 

có thể làm được mọi sự, Ðấng làm chủ sự sống và sự chết, và Ðấng làm chủ mọi sự. Nếu 

không muốn nhận thức điều này, vì sự thiếu khiêm nhường, vì sự không hiểu biết rằng con 

người không có Chúa là hư không, và tin rằng anh ta có thể làm mọi sự không cần Chúa, là 

kiêu ngạo và tỏ ra là anh ta không khiêm nhường. Vì lý do đó Mẹ đã đến để nói với các con, 

để giải thích từ này cho các con, để các con hiểu được rằng khiêm nhường không bao gồm 

việc đi vòng quanh tìm kiếm sự nghèo nàn, tỏ ra đứng đắn và nhiều điều khác nữa. Thật ra các 

con phải ăn mặc đứng đắn, ăn mặc đoan trang, đừng đi loanh quanh gây khủng hoảng quần 

chúng với quần áo quá đáng, vì đây chỉ là một bước hướng về sự khiêm nhường thật, khi nhận 

ra con người không là gì trước mặt Chúa, rằng con người chỉ là bụi và tro, con người là tội 

nhân. Và khi con người nhận thức tất cả những điều này, là vì sự khiêm nhường đã đến trong 

tâm hồn anh ta. Ðây là điều Mẹ muốn các con hiểu. Và bây giờ Mẹ muốn các con có một cái 

nhìn mới về tất cả những việc này, về ý nghĩa thật của nó. Khiêm nhường, đơn giản nghĩa là 

thật sự đáng tin cậy, thật sự có một cá tính, nhưng một cá tính thật, và hiểu biết rằng, nếu các 

con thông minh, nếu các con có được những nhân đức, nếu các con có tất cả những thứ các 

con cần, đó không phải là do sự cố gắng mà các con có chúng, nhưng vì Chúa ban cho các 

con. Và dĩ nhiên, sức mạnh của các con có được là do các con xin chúng, xin tất cả những gì 

các con cần với lòng khiêm nhường, mà không đòi hỏi, bởi vì nếu các con đòi hỏi, thì các con 

không khiêm nhường. Chúa biết những gì các con cần, những gì các con cần trong đời sống, 

nhưng các con phải xin với lòng khiêm nhường, để Ngài ban cho các con. Nhưng hãy xin 

những gì thật sự không làm tổn hại đến ơn cứu rỗi của các con. 

Ðây là những gì bây giờ Mẹ muốn các con học hỏi để biết xin như thế nào. Ngay cả việc 

này, các con cũng phải học, để biết phải xin như thế nào. Xin những ơn sủng mà các con cần 

với lòng khiêm nhường. Chúa giúp những người khiêm nhường, và chống lại người kiêu ngạo, 

bởi vì Ngài khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Và Ngài muốn con cái Ngài cũng giống 

như vậy, và các con học để xin với lòng khiêm nhường, và để các con hiểu biết rằng không có 

Ngài các con không thể làm gì được. Ðó là những gì các con phải học, các con thân mến, và 

hiểu biết. Ðó là người ta đã lẫn lộn tất cả. Nhưng Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, để các 

con thật sự hiểu khiêm nhường là gì, và đó là một nhân đức quan trọng nhất giữa các nhân 

đức, bởi vì, nếu con người hiểu được điều này, không có Chúa anh ta không thể làm gì được, 

đó là bước đầu tiên anh ta làm để hướng về sự thánh hóa.Ðó là những gì các con phải hiểu về 

những gì Mẹ đã giải thích cho các con trước đây, và để các con nhớ và thay đổi cách suy nghĩ 

của các con. Các con phải thật đứng đắn trong cách ăn mặc, trong cách nói năng, nhưng với 

sự chân thành, theo cách thức để người ta không lầm sự khiêm nhường với đạo đức giả. Các 

con phải rất cẩn thận, các con thân mến, bởi vì nhiều người tin rằng họ khiêm nhường, nhưng 

họ không khiêm nhường nhưng đạo đức giả. Và điều này, các con thân mến, là sự dữ lớn lao. 

Và vì thế Mẹ không muốn các con nhầm lẫn từ này. Mẹ muốn các con hiểu rằng nhiều người 

tin rằng bằng cách làm những việc này, thì họ khiêm nhường. Nhưng không, bởi vì họ chỉ làm 

những việc sa vào đạo đức giả, vốn là sự dữ nghiêm trọng. Vì thế Mẹ kêu gọi các con hãy chú 

ý đến chủ đề này, đến từ ngữ này, để các con hiểu được tầm quan trọng thật sự của nó.  
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Bây giờ, các con thân mến, chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn, trong thời gian mà 

tất cả những gì Chúa và Mẹ nói đến đã gần kề, Mẹ muốn các con phải thật khiêm nhường, vì 

không có sự khiêm nhường các con sẽ không chiến thắng, và các con sẽ đi theo sự lôi cuốn 

của thế giới. Vì thế mà Mẹ đến để cảnh cáo các con, để các con hiểu được tầm quan trọng của 

từ này, và như thế Ma Quỷ sẽ không làm cho các con lẫn lộn, và làm cho các con tin rằng các 

con khiêm nhường. Và điều duy nhất các con làm là sa vào việc đạo đức giả. Bởi thế, các con 

thân mến, hãy cẩn thận, bởi vì đây là cạm bẫy của Ma Quỷ làm cho các con lẫn lộn. Như thế, 

các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được ở đây với các con, để có thể nói với các con, để có 

thể giải thích với các con, để các con sẽ hiểu biết, và có thể bước trên con đường hẹp, con 

đường làm vui lòng Chúa. Và bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng 

có thể giúp các con trong thời gian khó khăn, thời gian đang tới gần, để giúp các con có được 

sự khiêm nhường đích thực, là nhân đức chỉ đến từ Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi 

Ảnh này, để chúng có thể được dùng để giúp đỡ các con, để ban ơn cứu rỗi cho các con, để 

bảo vệ các con và ban cho các con sự tốt lành, và giúp cho các con có được nhân đức khiêm 

nhường cách nhanh chóng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con 

và Thánh Thần. Amen. 

Vậy, các con thân mến, Mẹ thật sung sướng khi có thể giải thích từ này cho các con. 

Ðừng giữ mãi sự khinh thường đối với đức khiêm nhường và đơn sơ thật đối với thế giới, bởi 

vì nếu các con coi thường chúng, các con sẽ rơi vào tội kiêu ngạo. Và đừng bao giờ nói: “Tôi 

không cần thứ này, bởi vì tôi không biết nó,” bởi vì ai nói như vậy thì không khiêm nhường. 

Ðiều đó giống như khi Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ đến trong thế giới lần thứ nhất, Ngài 

chữa người mù và nói: “Cha đến để những ai không thấy được nhìn thấy.” Nhưng những người 

kiêu ngạo nói rằng: “Chúng tôi không cần Ngài bởi vì chúng tôi có thể thấy.” Và Chúa phán: 

“Bởi vì các con nói rằng các con không mù, nên các con sẽ không thấy, và những ai nói rằng 

họ không thể thấy, thì sẽ thấy ánh sáng,” bởi vì họ khiêm nhường, bởi vì họ nhận ra sự yếu 

đuối của họ. Ai nói rằng: “tôi không cần bất kỳ những thứ như vậy, bởi vì tôi có thể tự làm 

được, bởi vì tôi có thể làm điều đó,” sẽ ở lại trong sự cứng lòng, sẽ bị bỏ lại với tính kiêu hãnh 

của họ. Và như thế, họ sẽ dễ dàng là con mồi cho Ma Quỷ. 

Và vì lý do đó, các con thân mến, nếu các con cảm thấy các con có nhu cầu học hỏi, 

tranh đấu, nhưng không với sức mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ và Mẹ, là các con khiêm nhường, bởi vì các con hiểu rằng với sức mình các con 

không thể làm gì được, và vì thế Chúa và Mẹ sẽ giúp đỡ các con. Và Chúa và Mẹ sẽ luôn luôn 

nói với các con, để các con hiểu được tất cả những chủ đề này, để thế giới với tất cả những 

giáo lý sai lạc của nó sẽ không lừa dối được các con, và làm cho các con lạc mất con đường 

mà Chúa đã mở ra cho các con nhờ Máu và Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Vậy, các con thân mến, 

Mẹ rất sung sướng khi có thể tiếp xúc với các con, để có thể nói với các con điều này, những 

điều từ đáy của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội , bởi vì nơi đây, nơi đáy Tim Mẹ, có sự khiêm 

nhường cho tất cả những ai xin ơn đó, và thật sự ước muốn nó. 

Vậy, bây giờ đã gần đến Giáng Sinh, các con thân mến, Mẹ muốn tâm hồn các con thật 

sự là máng cỏ, nơi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra. Nhưng các con nên hiểu rõ 

ràng là Ngài chỉ sinh ra trong tâm hồn thật sự khiêm nhường và đơn sơ, trong tâm hồn thật sự 

yêu mến Ngài, và cảm thấy cần Ngài. Hãy chuẩn bị tâm hồn cho Giáng Sinh này, để Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra trong mỗi người các con. Nhưng các con phải làm sạch 

chúng khỏi tính kiêu ngạo, đạo đức giả, gian dối, và tất cả các tội lỗi làm hoen ố tâm hồn và 

linh hồn các con. 

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để giải thích điều này cho các con, rằng khiêm 

nhường hàm chứa trong người đàn ông và đàn bà cảm thấy cần Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ, và cảm thấy cần Mẹ. Ðây là sự khiêm nhường đích thực, các con thân mến. Và đó 
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là khi một người đàn ông và một người đàn bà hiểu rằng họ cần Chúa và Mẹ, và không có 

Chúa và Mẹ họ không thể làm gì được. Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn các con chuẩn bị 

cho Giáng Sinh này, bởi vì như Mẹ đã nói với các con, các con không biết giờ nào, lúc nào, 

và sự chết đến như kẻ trộm. Các con phải chuẩn bị tâm hồn, để Chúa sinh ra trong tâm hồn 

các con, và mang đến các con niềm vui Thiên Ðàng. Nhưng các con phải hiểu rằng, các con 

phải xin, các con phải thực hành tất cả những gì Mẹ khuyên, bởi vì, các con thân mến, mọi sự 

đang đến. Và tất cả những ai không chuẩn bị, khinh thường tất cả những giáo huấn mà Chúa 

và Mẹ ban cho, sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì, nếu họ để cho mình bị sự kiêu hãnh 

dẫn dắt mà cứ cứng lòng, thì Ma Quỷ sẽ chiến thắng trong họ.  

Các con phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận. Và trên 

hết, hãy sống trong ơn sủng của Ðức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho các 

con cơ hội để có thể ăn năn. Và bằng cách đó, các con có thể cứu lấy mình.  

Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ hy vọng rằng tất cả các con, như Mẹ đã nói trong một 

thông điệp trước đây, có một lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, để được khiêm nhường. Các con 

thân mến, tận đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh 

Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong 

lòng các con. 

 

 

THÔNG ÐIỆP 17: HỘI THÁNH 
(Guatemala Ngày 12 Tháng 2 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 17 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

          Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Các 

con thân mến, Cha lại ở đây với các con một lần nữa, như luôn luôn, để nói với các con về 

một đề tài rất quan trọng đối với các con, và giúp các con từ bỏ bóng tối đang thống trị trên 

thế giới. Và vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỘI THÁNH, chủ đề hôm nay 

sẽ là HỘI THÁNH CỦA CHA. Như các con đã biết, Cha đã đặt nền móng cho Hội Thánh ở 

đây trên trái đất vì lợi ích của các con. Và khi Cha đặt nền móng cho nó, Cha đã gieo hạt giống 

tốt, Cha đã gieo lúa mì; nhưng các con không biết cách chăm sóc chúng, và sự dữ đã gieo hạt 

giống của nó vào. 

Các con thân mến, Cha muốn giải thích điều này cho các con, để các con hiểu, và nhờ 

thế không ai có thể lừa dối các con. Các con thân mến, khi Cha gieo hạt giống tốt, thì Kẻ Xấu 

Xa đã gieo hạt giống xấu, mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, đó là cỏ dại. Khi những người tôi 

tớ biết được về hạt giống xấu, họ nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chúng con sẽ nhổ chúng 

đi.” Nhưng Cha phán: “Không, không, bởi vì khi các con nhổ cỏ dại, có thể các con sẽ nhổ cả 

lúa mì, bởi vì chúng chưa cứng cáp, và điều này nguy hiểm. Vì thế, các con phải chờ đến thời 

gian mùa gặt. Ðoạn, cỏ dại sẽ được nhổ đi, để rồi chúng sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, và 

lúa mì cũng sẽ được nhổ, để chúng sẽ được cất giữ trên Thiên Ðàng.” Các con thân mến, điều 

này được đề cập trong Kinh Thánh, để khi thời điểm ấy tới, các con sẽ hiểu rằng trong Hội 

Thánh đã có sự tốt lành và sự dữ ngay từ đầu, bởi vì những người tôi tớ của Cha, những người 

săn sóc cánh đồng này đã không chăm lo cho lúa mì, và ngủ say. Ma Quỷ lợi dụng lúc họ đang 

ngủ, và trong khi họ đang ngủ, hắn đã gieo hạt giống xấu, cỏ dại, như đã được nói đến trong 

Kinh Thánh. Cha cho phép sự tốt lành và sự dữ lớn lên chung với nhau, để khi chúng mọc lên, 

khi chúng trưởng thành chúng có thể được nhổ lên mà không có vấn đề gì cả. Các con thân 
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mến, thời gian ấy đã đến, thời gian lúa mì và cỏ đã trưởng thành, và sẵn sàng cho mùa gặt, cỏ 

dại để chúng được ném vào lửa đời đời, và lúa mì, cũng sẽ được cắt để cất giữ trên Thiên 

Ðàng. 

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con sẽ không ngạc nhiên, khi 

các con thấy tất cả những việc này xảy ra trong Hội Thánh. Các con có thể thấy Hội Thánh có 

nhiều sự dữ. Và đó là những hạt giống mà Ma Quỷ gieo, và chúng đã sinh sôi nẩy nở, bởi vì 

có thời gian, chúng đã trổ hoa, và cho quả. Và vì thế các con thấy Hội Thánh như vậy, bởi vì 

cỏ dại đang làm lúa chết ngạt, chúng đang làm lúa chết ngạt. Nhiều, nhiều con cái Cha không 

muốn hiểu rằng có sự dữ trong Hội Thánh, bởi vì chúng được gieo bởi Ma Quỷ. Và những gì 

các con thấy ngày hôm nay là cỏ dại đã trổ hoa, và cho quả. Và chúng thịnh hành như các con 

biết, và làm hại cho các con của Cha nhiều. Chúng là những kẻ có những giáo lý sai lạc. Và 

đây là điều các con phải hiểu, để Ma Quỷ không lừa dối các con được. Trong Hội Thánh của 

Cha, qua nhiều thời đại, luôn luôn có sự tốt lành lẫn sự dữ, bởi vì Cha đã gieo giống tốt, Cha 

gieo lúa mì; Nhưng Ma Quỷ, vì sự bất cẩn của các con, đã gieo cỏ dại, gieo sự dữ. Và cỏ dại 

là những người làm hại các con của Cha qua Hội Thánh. Các con biết rằng, qua lịch sử, qua 

nhiều thời đại, điều này ở ngay trước mắt thế giới. Các con có thể thấy rằng quả của cỏ dại 

này có thể nhìn thấy được, bởi vì cỏ dại đã trổ hoa, và đang phát tán trên toàn thế giới. Và vì 

lý do đó, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, Cha nói với các con sự thật, bởi vì 

Cha là Sự Thật. Và các con phải biết sự thật, và đừng đau khổ, bởi vì sự thật là cỏ dại đã trổ 

hoa, và đang làm lúa mì chết ngạt. 

Lúa mì là những người có Giáo Lý chân thật của Cha, và theo Cha, theo Chúa Kitô thật, 

Ðấng Thiên Sai thật. Nhưng một số người, mặc dù là lúa mì, họ không muốn chấp nhận bằng 

chứng rằng có sự dữ trong Hội Thánh. Họ không muốn hiểu rằng có cỏ dại trong Hội Thánh, 

có sự dữ. Và họ không muốn bảo vệ Giáo Lý của Cha. Họ sợ, họ nhút nhát, bởi vì họ không 

nói thật. 

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con có thể hiểu, và không ngạc 

nhiên vì lời Cha. Cha nói rằng Cha sẽ ở với Hội Thánh, với Hội Thánh; Hội Thánh của Cha, 

với Hội Thánh thật. Và nơi nào Cha ở, thì có Hội Thánh, Hội Thánh mà Cha bảo vệ, giúp đỡ, 

để cỏ dại sẽ không đến với chất độc nham hiểm của nó. 

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng cỏ dại là một cây có chất độc, và tất 

cả những ai ăn loại cây này sẽ chết. Lúa mì, như các con biết, là một cây cho con người chất 

bổ dưỡng, nuôi dưỡng các con. Nhưng cỏ dại là một cây độc, các con thân mến, và tất cả 

những ai ăn cây này sẽ chết, bởi vì chất độc của nó, và chất độc của nó tai ác. Và vì thế, các 

con thân mến, tất cả những ai là cỏ dại thì làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn các con của 

Cha, và lấy đi nơi họ Giáo Lý thật của Cha, lấy đi khỏi họ Thiên Chúa thật. Và vì thế, các con 

thân mến, các con phải cảnh giác, và mở to mắt, mở to mắt, để các con có thể phân biệt ai là 

lúa mì, và ai là cỏ dại trong Hội Thánh, để cỏ dại không thể làm cho các con nhiễm chất độc 

của nó. Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng. Các con phải hiểu rằng trong 

Hội Thánh có cỏ dại, và những cỏ dại này đang làm cho lúa mì chết ngạt. Và chúng bị chết 

ngạt, bởi vì cỏ dại đã lớn lên, trổ hoa, và cho quả. Lúa mì cũng cho hạt. Bởi vì đây là thời gian 

mùa gặt đang đến. Từ ban đầu, cỏ dại không thể được cắt, bởi vì nguy cơ lúa mì cũng sẽ bị 

mất đi. Bây giờ cả hai đã lớn lên, cả hai đã trưởng thành. Cái xấu và cái tốt đều chín mùi để 

cắt. Và như các con thấy, thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt, thời gian mà các Thiên Thần 

đang chuẩn bị mùa gặt, chuẩn bị cắt cỏ dại, và ném vào lửa đời đời, và cũng cắt lúa để cất giữ 

vào Thiên Ðàng. Vâng, các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy điều này trong Hội 

Thánh, bởi vì thời gian đã chín mùi, bởi vì thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt. Cái tốt và 

cái xấu đã trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành cho mùa gặt. Các con thân mến, Cha 

muốn các con hiểu điều này, và không kinh ngạc, và nói rằng Hội Thánh, và các con của Cha 
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không sai lầm. Không, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và xử dụng ơn phân định, 

và nhận thức rằng không ai trên trái đất này hoàn hảo cả. Con người là một thụ tạo đối tượng 

của sự thay đổi, con người là thụ tạo tiến hóa, một thụ tạo thay đổi. Hôm nay nói không, và 

ngày mai nói có. Ðiều này biểu thị cho các con rằng con người là một bản thể, là đối tượng 

của sự thay đổi, phạm sai lầm và phạm lỗi. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, nếu một người 

xấu, nhưng quyết định thay đổi, và trở nên tốt, điều này chỉ định cho các con rằng con người 

là đối tượng hay thay đổi, bởi vì anh ta đã thay đổi từ xấu sang tốt. Cũng vậy, nếu một người 

tốt, nhưng vì nhiều ý kiến xấu và gương xấu của người ta làm cho anh ta trở nên xấu, điều này 

cũng biểu thị một sự thay đổi, rằng anh ta đã lầm, rằng anh ta làm đối tượng phạm lỗi. Ðây là 

điều các con phải hiểu, các con thân mến, đó là con người là một thụ tạo đối tượng phạm lỗi, 

đối tượng thay đổi, và phạm sai lầm. Và vì thế, các con không nên nói rằng: “Ôi! Ðiều này 

không thể xảy ra, bởi vì Hội Thánh không thể sai lầm được. Các con thân mến, Cha muốn 

cảnh cáo các con rằng Hội Thánh không sai lầm, khi nó mang trong mình lời Chúa Thánh 

Thần. Mặc dầu vậy, tất cả các con của Cha đã bỏ Chúa Thánh Thần và trở nên đối tượng của 

sự sai lầm.  

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này, các con phải hiểu nó như vậy, bởi vì Cha 

không muốn các con nói rằng con người không phạm lỗi. Con người phạm lỗi và sai lầm. Và 

vì thế, bây giờ các con phải dùng ơn phân định. Hãy xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, 

để trong thời cỏ dại đang sinh sôi nảy nở, chúng đừng đụng chạm tới các con với nọc độc của 

chúng, và làm nhiễm độc linh hồn và tâm hồn các con. Các con phải hiểu điều này, các con 

thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại trong Hội Thánh, và cỏ dại đang gây ra nhiều lộn 

xộn giữa con cái Cha. Cha muốn các con thật cảnh giác, thật cảnh giác, các con thân mến, thật 

cảnh giác, để các con hiểu biết ai là lúa mì, và ai là cỏ dại, để các con đừng rơi vào sai lầm. 

Các con phải mở to mắt, và hiểu điều này, và hiểu rằng cỏ dại độc. Và nếu các con ăn cây này, 

các con sẽ chết. Và điều đó có thể nói rằng, nếu những người là cỏ dại thuyết phục các con 

chấp nhận giáo lý mới, và họ lấy đi đức tin thật, tình yêu thật hướng về Chúa Kitô, hướng về 

Chúa thật, họ đang làm cho linh hồn và tâm hồn của các con nhiễm độc.  

Các con phải cẩn thận, Các con thân mến, thật cẩn thận, bởi vì thời gian đã trưởng thành, 

và cỏ dại đã trổ hoa, trổ hoa rất nhiều, và chúng đang gây nhiều thiệt hại cho các con Cha và 

cho toàn thế giới. Các con phải thật cẩn thận, và hiểu rằng con người là một thụ tạo, là đối 

tượng thay đổi, và đối tượng phạm lỗi. Cha hứa sẽ bảo vệ Hội Thánh của Cha, Hội Thánh thật 

của Cha. Và nơi đâu Cha và Ðức Mẹ ở, đó là Hội Thánh  thật. Các con phải biết điều này để 

các con đừng phạm sai lầm. Thời giờ đang đến, các con thân mến, khi chiên sẽ được tách rời 

khỏi dê, để thế giới có thể thấy cái nào tốt, và cái nào xấu. Chiên sẽ nghe tiếng Cha, bởi vì 

chúng biết Cha, và Cha biết chiên của Cha. Và chúng nghe tiếng Cha, và sẽ biết Hội Thánh ở 

đâu, Hội Thánh thật của Cha, bởi vì chúng sẽ nghe tiếng Cha. Thời giờ đang đến, các con thân 

mến, các con sẽ thấy tất cả những việc này, và rồi các con sẽ hiểu rằng có cỏ dại trong Hội 

Thánh. 

Cha muốn các con hiểu điều này, Các con thân mến, hiểu rằng các con phải tự vệ, các 

con phải chiếm hữu sự thật, yêu mến sự thật, để cỏ dại không thể làm hại các con. Chiên Cha 

thì biết tiếng Cha, và Cha biết chiên của Cha. Cha là đường, Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa 

duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng. Các con không được quên điều này, Các con thân mến, các con 

không được quên điều này. Cha muốn các con thật cảnh giác, và hiểu rằng cỏ dại đang lan tràn 

trên khắp thế giới. Bây giờ các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và chúng gây tổn thất nặng nề 

cho các con của Cha. 

Những người đã và đang thay đổi Giáo Lý của Cha, những người cho những ý kiến sai 

lầm đang làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn của các con. Các con phải nhận ra những người 

này, và đừng để ý đến chất độc của họ. Tất cả những ai theo cỏ dại sẽ rơi vào tay tên ngụy 
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Kitô. Và tất cả những ai theo hạt giống tốt, theo lúa mì mà Cha đã trồng trong Hội Thánh, sẽ 

được cứu. 

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và có lúa, và suy gẫm trong lòng 

xem các con muốn làm lúa hay cỏ dại. Các con phải hiểu tất cả những việc này, để các con 

đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con thân mến, thời gian đã chín mùi. Mùa gặt đang tới, 

thời gian tất cả những gì xấu phải được tẩy xóa đi, và tất cả những gì tốt sẽ được giữ lại. Các 

con phải hiểu lời Cha, nhưng đừng lo lắng. Hãy ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của các con 

đã đến gần. Và đừng đau buồn.  

Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ. Hãy theo những lời khuyên mà Mẹ đã cho 

các con. Cha cũng muốn các con nhận được tất cả những ơn sủng mà Chúa và Mẹ đã ban cho 

thế giới, và trong Hội Thánh, qua nhiều thời đại, và đó là những việc làm sùng kính. Các con 

phải ẩn náu trong Thánh Tâm Cha, trong Những Vết Thương Thánh của Cha, trong Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Cha muốn các con chuẩn bị về mặt tinh thần, và rời bỏ tất cả 

những gì là cỏ dại, mọi tội lỗi, bởi vì, Các con thân mến, tội lỗi ngăn cản ơn sủng không thấm 

nhuần vào tâm hồn các con được. Các con phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản các con có được 

Ơn Sủng.  

Các con thân mến, các con phải suy gẫm nhiều, và ẩn náu trong những Vết Thương 

Thánh của Cha. Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi. 

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng thời gian đã sẵn sàng cho mùa gặt, và tất cả những 

ai không chuẩn bị sẽ chết. Và vì thế Cha đã đến, các con thân mến, lần nữa và lần nữa, để nói 

với các con, để các con chuẩn bị, và để Ma Quỷ không lừa dối các con. Các con thân mến, 

Cha đến với sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa dẫn đến Thiên Ðàng.  

Các con thân mến, các con phải thay đổi thật, và chấm dứt tội lỗi, bởi vì tội lỗi, các con 

thân mến, ngăn cản ơn sủng đến trong tâm hồn các con. Các con phải nài xin ơn và hoa quả 

Chúa Thánh Thần, để chúng giúp đỡ cho các con trong thời gian rất khắc nghiệt đang đến. Các 

con thân mến, Cha muốn các con thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con không bị lừa 

dối bởi chất độc của cỏ dại. Hãy nhìn xem, chất độc của chúng thật tai ác. Các con không được 

theo cỏ dại, bởi vì nếu các con theo cỏ dại, các con sẽ chết. Các con phải tự vệ, các con thân 

mến. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng Ðức Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ, trong 

những Vết Thương Thánh của Cha, trong Thánh Tâm Cha. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân 

Côi. 

Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, các con thân mến. Cầu nguyện nhiều, để cỏ dại không 

thấm nhuần trong tâm hồn các con. Hãy yêu mến sự thật, để sự thật cứu các con. 

Vâng, các con thân mến, Cha muốn nói với các con điều này. Vì điều này, Cha đã đến, 

bởi vì Cha muốn các con biết sự thật, để cỏ dại không lừa dối các con với chất độc của chúng. 

Vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, để các con đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô. 

Các con thân mến, hãy chú ý tới lời Cha, bởi vì các Thiên Thần đang chuẩn bị, Thiên 

Thần Hủy Diệt đang sẵn sàng cho mùa gặt, bởi vì thời gian đang chín mùi, rất chín mùi, các 

con không được quên điều này. Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những 

Chuỗi Ảnh, để các con có được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và để cho cỏ dại không lừa 

dối các con với chất độc của nó. Cha chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha 

và Con và Thánh Thần. Amen. Vậy, các con yêu dấu, như các con thấy, Cha rất sung sướng 

được ở đây với các con, và có thể nói với các con về những sự thật này, để các con chuẩn bị 

cho mùa gặt. 

Các con thân mến, mùa gặt đang đến và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi vào tay 

tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu rằng thời gian đã đến gần, thời gian ở trước cửa. Và các con 

phải chuẩn bị về tinh thần, như Cha đã nói trước, hãy lìa xa tội lỗi. Hãy từ bỏ thật, hãy tẩy xóa 

tất cả những gì ngăn cản Ơn Sủng không thấm nhuần vào tâm hồn các con được. Vâng, các 
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con thân mến, Cha muốn các con hiểu tất cả những điều này, để cỏ dại không đụng chạm đến 

các con, để cỏ dại không giết chết các con với chất độc của chúng. Vâng, các con thân mến, 

Cha rất sung sướng khi nói với các con tất cả những điều này, bởi vì các con phải hiểu tất cả 

những điều này, những gì đang xảy ra trong Hội Thánh, Và đừng nhắm mắt với những gì các 

con nhìn thấy. Hãy quan sát và nhận ra ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Hội Thánh. Hãy nhìn 

xem, và các con sẽ hiểu tất cả những gì Cha nói. Cha đã nói điều này trong Kinh Thánh. Cha 

nói cái tốt và cái xấu sẽ lớn lên chung với nhau. Và chúng lớn lên với nhau. Các con đã và 

đang thấy qua nhiều thời đại, Hội Thánh đã và đang phạm sai lầm. Và bởi vì Hội Thánh không 

lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và vì lý do đó, bên trong Hội Thánh có cái tốt lẫn cái xấu, bởi 

vì cả hai lúa mì và cỏ dại được trồng, và chúng lớn lên chung với nhau. Và bây giờ các con đã 

thấy quả, quả của cỏ dại, và hạt của bông lúa.  

Các con thân mến, cây được sinh ra, lớn lên, sinh hoa, và chết. Con người cũng vậy. 

Chúng được trồng, sinh ra, lớn lên, sinh hoa và cho quả. Và như các con thấy, lúa được ăn để 

nuôi dưỡng. Lúa nuôi dưỡng con người. Lúa nuôi dưỡng, và giúp họ sống. Cỏ dại là chất độc 

giết người. Các con thân mến, như vậy các con phải hiểu tất cả những điều này, và biết rằng 

thời gian mùa gặt đang đến để xóa sạch tất cả những việc này. Những gì là sự dữ Ma Quỷ đã 

trồng trong Hội Thánh, vì sự bất cẩn của các con của Cha, bởi vì các con ngủ, và Ma Quỷ đã 

lợi dụng lúc đó để gieo hạt giống xấu vào trong Hội Thánh.   

Và bây giờ chúng cho quả. Và các con có thể thấy chúng. Và họ là những người thay đổi 

mọi sự trong Hội Thánh. Họ là những người giới thiệu những giáo lý  sai lạc, và đặt Giáo Lý 

của Cha sang một bên. Họ đã đặt Thiên Chúa thật sang một bên. Các con thân mến, các con 

phải dùng ơn phân định, và thấy điều này, và hiểu rằng Chúa cho phép cái tốt và cái xấu lớn 

lên chung với nhau, để con người hiểu rằng họ là bản thể, là đối tượng cho sự thay đổi, là một 

thụ tạo, đối tượng phạm sai lầm, và anh ta không nên dính vào ý nghĩ sai lạc, không mang đến 

điều gì tốt cho linh hồn, nhưng nhiều sự dữ. Vì thế, các con phải hiểu điều này, và biết rằng 

các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm lớn lao, nếu các con không 

biết phân biệt giữa cỏ dại và lúa mì trong Hội Thánh. 

Cha muốn các con hiểu tất cả những việc này, các con thân mến, và biết lúa mì ở đâu, 

hay cỏ dại đang nói với các con, để các con không rơi vào sai lầm. Các con thân mến, các con 

phải nhận ra lúa mì trong Hội Thánh, và cũng hiểu rằng, nếu các con thấy nhiều sự dữ, thì đó 

là vì thời gian đã chín mùi, và mùa gặt đang đến gần. Nó đang ở trước cửa. Cha muốn các con 

cảnh giác, thật cảnh giác, bởi vì các con không biết ngày, giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm, 

và sẽ làm cho các con kinh ngạc. Và vì lý do đó, các con phải cảnh giác. 

Cha nói: “Hãy quan sát và cầu nguyện, bởi vì các con không biết giờ hay ngày, và ngày 

ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Và vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn các con sẵn sàng. Cầu 

nguyện nhiều, thật nhiều. Cha cũng nói: “Khi các con thấy tất cả những việc này, đừng mất 

can đảm, nhưng hãy ngẩng cao đầu, bởi vì thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần,” bởi vì 

thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần kề. Mỗi người sẽ biết khi nào thời điểm ấy đến. Họ 

sẽ biết thời điểm ấy khi chiên sẽ được tách ra khỏi dê, lúa khỏi cỏ dại. Và đây là lý do, các con 

thân mến, khiến Cha muốn nói với tất cả các con những điều này. Ðể các con chuẩn bị, để 

không ai có thể lừa dối các con với giáo lý sai lạc, để không ai có thể lừa dối các con. Cha nói 

sự thật, để các con biết sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Ánh 

Sáng, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng. 

Vậy, các con thân mến, Cha sung sướng khi có thể nói với các con điều này, bởi vì Cha 

thích nói sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, và Cha muốn các con Cha ở trong Sự Thật, và yêu 

mến Sự Thật. Và bằng cách đó, Ma Quỷ không thể làm hại các con. 
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       Các con thân mến, tận đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha 

và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong 

lòng các con, và cỏ dại không thấm nhuần trong đó.  

 

 

THÔNG ÐIỆP 18: KHÔN NGOAN 
(Guatemala Ngày 12 Tháng 2 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 19 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. 

Các con yêu dấu, Mẹ ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, như luôn luôn, về một 

vấn đề quan trọng, và cũng để lấy đi bóng tối, bây giờ đang hiển trị trong tâm hồn các con. Vì 

thế, các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một từ ngữ, mà nhiều người lẫn lộn, và 

không hiểu. Và đó là SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA. Hôm nay, Các con thân mến, 

Mẹ sẽ nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không phải là sự khôn ngoan của thế gian. 

Các con thân mến, nhiều con cái Mẹ tin rằng họ khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan đó 

là khôn ngoan của thế gian, và nó không giống như sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Các con 

thân mến, Mẹ muốn các con hiểu điều này rõ ràng, bởi vì nhiều người lầm lẫn, và tin rằng sự 

khôn ngoan của thế gian giống như sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Nhưng không, Các con 

thân mến. Ðể các con hiểu được từ ngữ này là một điều thật quan trọng. Sách Kinh Thánh nói 

rằng sự khôn ngoan bắt đầu từ ơn kính sợ Chúa, và không muốn phạm tội. Nhưng hôm nay, 

Mẹ sẽ giải thích đầy đủ về sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa cách trọn vẹn, là yêu mến 

Ngài như Ngài đáng được yêu mến. Ðó là sự khôn ngoan mà nhiều người muốn có được. 

Nhưng không đạt đến, bởi vì họ không hiểu rằng việc đầu tiên là không muốn phạm tội, để 

đừng làm phiền lòng Ngài. Và sự đầy đủ của sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa như chính 

Ngài là, Ngài muốn chúng ta hiểu biết và yêu mến Ngài như thế nào. Nhiều người lẫn lộn về 

điều này, và tin rằng bất chấp những lời đơn giản của Chúa là cách tốt nhất nên làm, bởi vì 

chúng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Và họ thích những giáo lý đem lại cho họ nhiều vinh 

quang trần thế hơn. Các con thân mến, các con phải hiểu rằng sự khôn ngoan của con người 

không giống như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vốn bao gồm sự hiểu biết, và yêu mến 

Chúa với trọn vẹn bản thể của Ngài. Mẹ muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng đây 

là điều mà bà Evà muốn, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Bà muốn biết điều chưa được ban 

cho bà, bởi vì sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì vô giới hạn. Sự Khôn Ngoan vô biên. Người 

có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì có tất cả, trọn vẹn sự hiểu biết, trọn vẹn tình yêu, mà 

mọi người khao khát, bởi vì Ma Quỷ không thể có sự khôn ngoan này. Hãy nhớ rằng đây là 

hình phạt dành cho Ma Quỷ, hắn không thể có tất cả những gì làm cho hắn trở nên giống như 

Chúa. Và hắn đã sa ngã, bởi vì hắn không muốn hiểu rằng Chúa chỉ ban sự Khôn Ngoan cho 

những ai thật sự yêu mến Ngài. 

Các con thân mến, đây là lý do mà thế giới vẫn không hiểu biết, và không hiểu rằng sự 

trọn vẹn của sự khôn ngoan là hiểu biết Chúa trọn vẹn. Nếu Ngài nói với con cái Ngài, đó là 

để cho họ có thể học hỏi, để họ biết rằng có một Thiên Chúa Ðấng dựng nên họ. Ngài luôn 

luôn tỏ mình ra cho con cái của Ngài qua các tiên tri, qua các ngôn sứ, và Ngài đã và đang bày 

tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Ngài chỉ cho họ nên chọn con đường nào. Nhưng con người, vì 

kiêu ngạo. không muốn chấp nhận nó. Họ không muốn, bởi vì họ muốn những gì dễ dàng, và 

những gì khiến cho họ được khen ngợi. Và đó là sự ngăn trở cho nhiều người. Và nó không 

làm cho họ có được sự Khôn Ngoan đích thực của Chúa, có thể hiểu được rằng, nếu Chúa gọi 
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các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con; và nếu Chúa cảnh cáo các con, thì đó là vì Ngài 

yêu thương các con; nếu Ngài muốn cứu các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con, và 

thông chia tất cả những Món Quà và Ơn Sủng cho tất cả con cái cầu xin Ngài. Nhưng con 

người không muốn có nó, con người không chấp nhận sự khôn ngoan này. Họ không muốn vì 

họ không muốn thay đổi lối sống, và bởi vì họ không muốn hiểu. Và Chúa rất buồn, Ngài nói 

rằng: “Ôi! Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức, thiếu sự khôn ngoan!” Và đó là do các linh 

mục, người mà sự khôn ngoan này được  ban cho, nhưng không muốn chấp nhận nó. Và các 

ngài từ chối nó để đón nhận những giáo lý mới, giáo lý sai lạc, vì sự khôn ngoan thế gian, vì 

sự khôn ngoan nay còn mai mất. Và vì lý do đó mà Chúa nổi giận. Và vì thế Chúa sẽ đến sớm. 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến để xét xử tất cả những ai không muốn có được sự 

Khôn Ngoan của Ngài, và truyền cho người khác. Và vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và 

Mẹ đã đến để giảng dạy các con, bởi vì các con linh mục của Mẹ, những người có trách nhiệm 

về việc này, không muốn giảng dạy cho dân chúng trong sự khôn ngoan đích thực, trong sự 

khôn ngoan đích thực của Chúa. Và vì thế mà dân chúng không hiểu biết tất cả những điều 

này, bởi vì những ai có sự khôn ngoan trong tay đã bỏ chúng sang một bên, để giảng dạy sự 

dối trá, để giảng dạy giáo lý sai lạc, và những lời ngu xuẩn (foolish). 

Vâng, các con thân mến, dân chúng đang chết bởi vì thiếu kiến thức, bởi vì thiếu kiến 

thức về Chúa. Và nhiều người bị kết án, bởi vì họ đã chọn lầm đường, con đường dẫn họ tới 

sự hủy diệt. Các con biết rằng đây là thời gian rất lộn xộn, thời gian của sự tăm tối về tâm linh, 

bởi vì con người không nghĩ đến tâm linh, nhưng chỉ nghĩ tới thể xác, để cho thân xác lạc thú, 

cho nó tất cả những gì làm hài lòng nó, và cho nó sự nhàn hạ. Nhưng con người quên đi linh 

hồn, quên rằng họ phải có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa để cứu rỗi họ, bởi vì tất cả những 

ai có sự Khôn Ngoan của Chúa, là sự thật, kiến thức thật về Chúa Kitô thật, Giáo Lý thật của 

Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ, sẽ được cứu rỗi, chỉ có họ, các con thân mến. Mẹ đến, Chúa 

Giêsu Con Chí Thánh Mẹ cũng đến trên thế giới, để cảnh cáo các con về Cuộc Trừng Phạt Vĩ 

Ðại, sẽ đến sớm, rất sớm. Và đó là vì thế giới đã quên đi Thiên Chúa thật. Các con linh mục 

của Mẹ đã có được những thói quen xấu. Các ngài không muốn nghĩ về Chúa, nhưng chỉ nghĩ 

đến việc làm sao để được vui vẻ (have a good time). Các ngài không còn bận rộn về con chiên 

nữa. Và những con chiên hư mất bởi vì chúng không có chủ chiên. Nhưng thời gian ấy sẽ tới 

khi Con Mẹ sẽ lấy đi những con chiên khỏi tay họ, để các ngài không còn làm hại cho tâm hồn 

và linh hồn của chúng nữa. Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến với nhiều ưu phiền, bởi vì 

thời gian Chúa và Mẹ loan báo đã đến rất gần, và thế giới tiếp tục sống theo lối của họ mà 

không lắng nghe lời Mẹ hay lời Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Và họ luôn luôn phạm tội, và không 

muốn thay đổi. Họ không muốn có một kiến thức thật về Chúa Giêsu Kitô, sự Khôn Ngoan 

đích thật. Họ không muốn những món quà, hay hoa quả của Thần Khí. Họ cười đùa và diễu 

cợt  với những thông điệp. Họ cười những tiên tri loan báo những lời của Chúa và Mẹ. Nhưng, 

các con thân mến, khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhưng 

trước tiên, Mẹ muốn nói với các con điều này, các con thân mến. 

Trước khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, sẽ có một Sự Cảnh Báo (Warning), một Sự 

Thông Báo (Announcement), để những ai không tin sẽ tin, để những ai không muốn 

chuẩn bị có thể chuẩn bị. Nhưng trong thời gian Thông Báo này, Các con thân mến, 

nhiều người sẽ chết, nếu họ không sống trong ơn sủng Chúa. Khi các con thấy những 

dấu hiệu sáng trên bầu trời, các con sẽ hiểu rằng mọi sự đang đến gần bởi vì dấu hiệu 

sáng có nghĩa là Cuộc (Trừng Phạt Vĩ Ðại) đang đến. 

Các con thân mến, hãy chú ý nhiều, chú ý nhiều, khi các con thấy ánh sáng trên trời, bởi 

vì dấu hiệu sáng này có nghĩa là Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại gần đến. Nhưng Mẹ báo trước cho 

các con, các con thân mến, trong cuộc Cảnh Báo này nhiều người sẽ chết. Và đó là vì họ không 

vâng lời, bởi vì họ không muốn nghe lời từ Thiên Ðàng, vốn đến trực tiếp từ Thiên Chúa Cha 
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Hằng Hữu, bởi vì bây giờ thế giới bất chấp lời Ngài, bất chấp sự Khôn Ngoan của Ngài, bất 

chấp Tình Yêu của Ngài. Nhưng rất sớm, những dấu hiệu sẽ đến, để các con thấy và hiểu được 

thời gian gần đến. 

       Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã nói với các con rằng Chúa và Mẹ sẽ nói 

với các con khi nào thời gian đến gần khi thời gian sắp xảy ra (time is at hand). Và hôm nay, 

Mẹ nói với các con, các con thân mến, với nhiều ưu phiền: Khi các con thấy dấu hiệu này, 

hãy quỳ gối xuống và khóc cho tội lỗi của các con. Và hoán cải chính mình, nếu các con 

chưa làm như vậy, bởi vì, sau đó, sẽ không còn thời gian để làm gì cả. Các con phải chuẩn 

bị, chuẩn bị kỹ càng, với những Chuỗi Ảnh mà Mẹ đã ban cho các con, với tất cả những lời 

khuyên mà Chúa và Mẹ đã cho các con qua các cuộc hiện ra. Và nhớ trong đầu rằng thời 

gian đang ngắn dần, thời gian rất chín mùi cho mùa gặt. Và đây là lý do, các con thân mến, 

tại sao Mẹ cảnh cáo các con, để xem bằng cách này, nhiều linh hồn hoán cải và thành công 

trong việc cứu lấy chính họ. Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh rằng các con phải biết Giáo 

Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì tinh thần lầm lạc đang tới, thần khí 

ma quỷ. Và tất cả những ai sai lầm thì đi theo chúng, và sẽ rơi vào cạm bẫy chết người, bởi 

vì họ sẽ không nhận ra rằng họ sai lầm. 

Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh nhiều về Giáo Lý thật, trong sự Khôn 

Ngoan đích thực. Và đó sự hiểu biết Thiên Chúa thật, trong tình yêu mến Chúa thật, để các 

con không mắc sai lầm. Và đó là lý do khiến Chúa và Mẹ nhấn mạnh. Và đó là lý do mà Chúa 

và Mẹ nói với các con nhiều lần khiến cho các con kinh ngạc, nhưng đó là điều các con phải 

hiểu, để khi thần khí sai lầm lan rộng, và biểu lộ trên thế giới, các con sẽ không rơi vào cạm 

bẫy của nó, và nó sẽ là cạm bẫy nguy hiểm cho tất cả những ai không ở trong sự thật. Và vì 

thế, Mẹ nói với các con rằng nhiều linh hồn sẽ hư mất, nếu họ không vâng lời Mẹ, và lời Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các con muốn có Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa hay không?  

Hãy thực hành Mười Ðiều Răn. Nhưng hãy thực hành cách thành thật, và trên miệng 

không có lời gian dối, trên tay không vấy máu mà các con làm đổ ra, và chân các con không 

lấm bùn trần thế. 

Nếu các con thật sự muốn có được sự hiểu biết Thiên Chúa, các con phải theo lời cố vấn 

của Mẹ, để Ma Quỷ không bắt được các con trong lưới của hắn. Và đây là lý do mà Ma Quỷ 

đã và đến và chuẩn bị thế giới, để thế giới sẽ bị cầm giữ trong những chiếc lưới phỉnh gạt, gian 

dối, hay sai lầm, để các con luôn luôn từ chối sự thật. Và khi từ khước sự thật, các con luôn 

luôn thu được sự dữ. Vì thế Mẹ luôn luôn giảng dạy cho các con trong những cuộc Hiện Ra 

rằng các con phải cầu nguyện, các con phải ăn năn, thay đổi lối sống, để khi thời gian khắc 

nghiệt tới, các con được chuẩn bị trong sự thật và trong sự tốt lành. Và tất cả những ai có sự 

thật trên môi miệng và trong tim sẽ không bị xáo trộn. Và tất cả những ai đặt hết lòng tin, tình 

yêu, và đức tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ không bao giờ lẫn lộn nữa. 

Và Ma Quỷ không thể vồ lấy họ bằng móng vuốt của chúng. Và vì thế mà Chúa và Mẹ nhấn 

mạnh về điểm này, rằng các con phải biết sự thật, và hiểu sự thật, bởi vì tinh thần lầm lạc bây 

giờ đang thống trị thế giới. Và các con phải dùng ơn phân định, để Ma Quỷ không giăng bắt 

các con, vì chưng, nếu các con không có sự thật, sự khôn ngoan, và kiến thức thật của Chúa 

trong tâm hồn và linh hồn của các con, các con sẽ dễ dàng làm mồi cho sự sai lầm, gian dối, 

lầm lạc và các con không thể thoát khỏi sau này. 

Và vì thế mà Mẹ vẫn cảnh cáo các con. Nhưng các con của Mẹ không muốn vâng lời. 

Các con linh mục từ chối lời Mẹ và lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các ngài bác 

bỏ chúng, bởi vì tinh thần lầm lạc thống trị trong các ngài. Một số linh mục còn ở trong sự 

thật, nhưng những người khác thì yêu sự giả dối, yêu lạc thú, yêu thế gian. Và các ngài đi giữa 

thế giới chứng minh họ như vậy. Và các ngài giảng dạy những giáo lý sai lạc cho dân chúng. 
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Hãy lắng nghe điều này thật kỹ càng, hỡi các con linh mục con của Mẹ, tất cả những ai 

có được kiến thức thật của Chúa, Giáo Lý thật của Chúa, sự thật của Ngài, mà không cho con 

cái của Mẹ biết, và cho dân Chúa biết, sẽ bị phạt nặng nề, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ đến thế gian như một Quan Tòa, và các con sẽ phải trả lời về việc này. Các con sẽ phải nói 

tại sao các con không rao giảng kiến thức này cho dân chúng. Và vì lý do đó, các con thân 

mến, Chúa sẽ âu sầu mà nói: “Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức,” bởi vì những người có 

trách nhiệm dạy dỗ họ đã không làm, và không làm. Và những người muốn làm thì không 

được phép, và bị bách hại, nhạo báng, xách nhiễu và buộc phải im lặng. Các con thân mến, 

Mẹ muốn nhắc nhở cho các con một sự thật lớn lao. Các con chỉ là người quản lý Sự Khôn 

Ngoan của Thiên Chúa, chúng con không phải là chủ của nó. Và các con sẽ phải thanh toán 

tất cả những việc này với Chúa. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, nhắc nhở các con điều này. Và Mẹ 

nói với các con: Tất cả những ai che dấu sự thật, hay sợ phải nói sự thật, sẽ phải thanh toán 

trước Sự Thật, là chính Chúa, khi thời điểm ấy đến vì mỗi người sẽ bị xét xử tùy theo những 

việc họ đã làm trên thế giới, tuỳ theo những việc làm trong quãng thời gian ngắn ngủi trong 

đời sống. Các con thân mến, đây là lý do mà hôm nay Mẹ đến để nói với các con điều này, và 

báo trước cho các con phải chuẩn bị, bởi vì Cánh Tay Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha sẵn 

sàng rơi xuống trên thế giới để thanh tẩy nó khỏi tội lỗi, để trừng phạt tội lỗi nhân loại, vì tội 

lỗi đòi hỏi sự trừng phạt. Nhưng trước đó, như Mẹ đã báo trước cho các con, sẽ có một cuộc 

Thông Báo, một Sự Cảnh Báo, để các con biết rằng thời gian tới gần, rằng thời gian đang ở 

trên đầu các con. 

Vì thế, các con phải tin lời Mẹ. Tin và thực hành tất cả những lời cố vấn mà Mẹ, như 

một người Mẹ đầy yêu thương, đã ban cho các con, và đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ 

của Mẹ, bởi vì sẽ có một thời gian khó khăn, thời gian cay đắng. Ðau Thương Vĩ Ðại đang 

đến cho Hội Thánh, và cũng cho các con của Mẹ, bởi vì vàng, như các con đã biết, phải được 

thử bằng lửa, và những người sống đẹp lòng Chúa sẽ chịu thử thách bởi sự đau khổ cam go. 

Chúa cho phép điều này xảy ra để nhiều linh hồn có thể được cứu. Và vì thế, các con thân 

mến, khi những đau thương đến, đừng lăng mạ, nhưng quỳ gối, nài xin ơn tha thứ, nài xin 

Lòng Thương Xót của Chúa Cha, của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Mẹ, để Chúa 

và Mẹ có thể cứu các con, vì thời gian đang đến, các con thân mến, khi những đau thương sẽ 

không rời khỏi trái đất, cho đến khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến. Và các con sẽ trải qua hết 

đau thương này đến đau thương khác, đến thời điểm nghiêm trọng của CƠN THỊNH NỘ LỚN 

LAO CỦA CHÚA tới để thanh tẩy thế giới, và Chúa nói rằng Ngài sẽ thanh tẩy bởi nước và 

lửa.  

Và vì thế, Các con thân mến, mà Mẹ báo trước cho các con rằng các con sẽ bị thử thách 

bằng sự đau khổ. Nhưng các con sẽ chịu thử thách, để các con có thể thấy ai là con cái thật 

của Chúa Giêsu Kitô, và ai là con cái của tên ngụy Kitô. Vì thế mà đau thương tiếp nối đau 

thương sẽ được gởi đến cho các con, để con cái Mẹ hiểu được rằng họ đã không chú ý đến 

những gì Mẹ đã nói ở Fatima. Và vì lý do đó, cuộc trừng phạt không thể trì hoãn, và bây giờ 

các con sẽ thấy, các con thân mến, hết đau thương này tới đau thương khác, cho đến khi thời 

điểm lớn lao của đau thương cuối cùng đến. Và Hội Thánh sẽ đi qua Ðau Thương Lớn Lao, 

bởi vì họ không muốn nghe lời Mẹ, hay Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Họ sẽ khóc lóc 

và than van, nhưng sẽ quá trễ, quá trễ, các con thân mến, quá trễ. Trong những cuộc Hiện Ra 

trước đây, khi nghe nói rằng cuộc trừng phạt sẽ đến, và cuộc trừng phạt đến. Nhiều người 

không tin, nhưng đến khi cuộc trừng phạt tới, và rồi họ quỳ gối, hoán cải vào lúc đó. Nhưng 

bây giờ, không giống như vậy, các con thân mến. Các con phải hiểu rằng, khi tất cả những 

việc này xảy tới, chỉ có những người chuẩn bị trước mới đứng vững được. Và vì thế mà Chúa 

và Mẹ đã đến trái đất để cảnh cáo. Và làm cho con cái Mẹ hiểu được rằng thời gian ngắn ngủi, 
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thời gian ngắn ngủi và rất nhanh chóng. Các con phải hiểu và dùng ơn phân định, và hiểu biết 

rằng giờ tận cùng đã gần đến.  

Nhưng khi các con đang ở trong những đau thương nhỏ, như Chúa và Mẹ nói, đừng lăng 

mạ, bởi vì những ai tội lỗi sẽ phạm thêm tội, những ai cứng lòng sẽ trở nên cứng lòng hơn. 

Chỉ có ơn sủng mới cứu được các con. Chỉ có Sự Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa mới 

cứu rỗi các con. Và vì thế, các con thân mến, bây giờ đã đến Mùa Gặt. Bây giờ mọi sự đến 

gần hơn. Và khi các con thấy những dấu hiệu này, hãy quỳ gối, và nài xin Lòng Thương Xót 

của Chúa. Chỉ có những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ kháng cự, chỉ có những ai ở dưới Áo 

Choàng Mẹ sẽ kháng cự. Và Mẹ lập lại, các con sẽ chịu đựng những đau thương, đau thương 

và thêm những đau thương, đau thương, đau thương đến cực điểm của ÐAU THƯƠNG LỚN 

LAO CỦA CƠN THỊNH NỘ LỚN LAO CỦA THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU đến. 

Và hãy nhớ rằng Ngài kiên nhẫn, và đã chờ đợi một thời gian dài. Nhưng đến thời điểm Cơn 

Thịnh Nộ sẽ rơi xuống bất chợt, và nó sẽ rơi từ đau thương này đến đau thương khác, cho đến 

khi Cuộc Trừng Phạt Lớn Lao đến. Nhưng trước khi điều này xảy ra, như Mẹ đã nói, các con 

thân mến, sẽ có một dấu hiệu Cảnh Báo để những ai chưa hoán  cải, có thể hoán cải. Và hiến 

dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vì các con hãy nhớ rằng Mẹ đã nói, sau 

những cuộc trừng phạt và đau thương, TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ 

CHIẾN THẮNG, và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ khải hoàn. 

Ðừng quên điều này, Các con thân mến, đừng quên điều này. 

Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ đã đến để nói với các con điều này với nhiều hối tiếc 

và buồn bã. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, để các con không thể nói rằng các con 

không được báo trước kịp thời. Mẹ không muốn làm cho các con hoảng sợ, nhưng các con 

phải lắng nghe lời Mẹ, và thực hành. Hãy xua đuổi tội lỗi khỏi các con, để các con sẵn sàng, 

khi tất cả những sự việc mà Chúa và Mẹ đã nói trước xảy đến. Các con thân mến, ở FATIMA, 

Mẹ đòi hỏi các con phải cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, và chấm dứt sự dữ khỏi lan tràn trên 

thế giới. Nhưng người ta không chú ý, người ta không cầu nguyện. Và bây giờ, các con thân 

mến, vì thiếu cầu nguyện con người không hoán cải, và thay đổi tư cách, bởi vì con người 

không hoán cải, và không từ bỏ tội lỗi, và bởi vì họ tiếp tục sống không trong sạch, với những 

lạc thú, với sự nhạo báng, Cuộc Trừng Phạt, các con thân mến, Cuộc Trừng Phạt đã được tiên 

báo không thể dừng lại được. Cuộc Trừng Phạt sẽ đến trên thế giới để thanh tẩy trái đất, để 

thanh tẩy con người, qua những biến cố đau thương. Ðừng quên điều này. Và luôn luôn nhớ 

những gì Mẹ đã nói với các con. Chúa đang thanh tẩy con người bằng lửa, với những đau 

thương thử thách cam go, vì đó là cách duy nhất để làm cho họ hiểu. Họ không thể hiểu được 

bằng bất cứ cách thức nào khác. Và vì thế, Cuộc Trừng Phạt sẽ tới. Và Chúa và Mẹ sẽ làm để 

xem các con có thay đổi hay không, và tin rằng mọi sự mà Chúa và Mẹ đã nói đang ứng nhiệm, 

họ sẽ hiểu. Và vì thế mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã gởi tất cả những gì đã được tiên báo, 

để con người, và các con linh mục, và Hội Thánh hiểu rằng những điều đó không phải là những 

điều dối trá, nhưng là một SỰ THẬT LỚN LAO. Và sự thật lớn lao sẽ ứng nghiệm trong một 

thời gian ngắn. 

Các con thân mến, Mẹ không đến để làm cho các con đau khổ, hay làm cho các con sợ 

hãi, nhưng để làm cho các con tỉnh thức, và bắt đầu chuẩn bị, bởi vì, khi thời điểm ấy tới, các 

con sẽ không còn thì giờ để làm tất cả những việc mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ đã nói các con làm, để các con có thể thấy ánh sáng, để các con có kiến thức thật của Thiên 

Chúa, vốn là Sự Khôn Ngoan của Ngài, và những gì đã được nói qua nhiều thời đại, và bây 

giờ, với lý do lớn lao hơn, bởi vì đây là thời kỳ cuối. Bây giờ, Mẹ sẽ chúc lành cho những tất 

cả Chuỗi Ảnh, để các con được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và có được kiến thức thật của 

Chúa, vốn là sự Khôn Ngoan thật của Ngài, để Ma Quỷ không lừa dối các con được.  
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Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước 

gì các con hiểu được rằng ơn cứu chuộc đã gần kề, gần kề, gần kề. Và vì thế, các con thân 

mến, Mẹ đã đến như Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy rằng các con của 

Mẹ sẽ đau khổ nhiều, sẽ khóc lóc và than vãn. Và chỉ có những ai thật lòng yêu mến Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ được cứu rỗi. Vâng, các con thân mến, hôm nay như 

các con thấy, Mẹ không nói rằng Mẹ rất sung sướng khi được ở với các con. Không, các con 

thân mến, không. Hôm nay Mẹ đến như Người Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ của Sự Thống Khổ, 

bởi vì Mẹ than khóc, Mẹ than khóc, khi thấy rằng các con của Mẹ không chú ý tới lời Mẹ, và 

cũng không chú ý tới lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Ðau Thương lớn Lao đang 

đến trên thế giới, như chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ, nhưng sẽ được thấy bằng chính đôi 

mắt của các con. Và các con sẽ khóc, bởi vì các con không vâng lời.  

Vì thế, Các con thân mến, đừng quên những gì Mẹ nói. Và hãy nhìn liên tục lên bầu trời. 

Và khi các con thấy dấu hiệu sáng, hãy biết rằng thời gian gần kề, biết rằng tất cả sẽ đến bất 

thần như kẻ trộm trong đêm. Các con thân mến, các con thật lòng yêu mến Mẹ, các con không 

phải đau khổ, bởi vì, Mẹ như một người Mẹ đầy yêu thương, sẽ ở bên cạnh các con, giúp đỡ 

các con, bảo vệ các con, và canh giữ các con. Nhưng các con phải từ bỏ tội lỗi, để ơn sủng có 

thể thấm nhuần trong tâm hồn các con. Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn báo trước cho các 

con điều này. Và, như Mẹ đã nói trong những thông điệp  trước đây, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên 

nhủ, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên nhủ các con, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy. 

Và vì thế mà Mẹ sẽ cho các con một dấu chỉ nhất định. Hãy nhìn xem, và các con sẽ thấy dấu 

hiệu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. 

Các con thân mến, hãy cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì đó là vũ 

khí sẽ giúp đỡ các con rất nhiều trong thời kỳ này. Hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Hãy đặt mình vào trong những Vết Thương, trong Những Vết 

Thương Thánh và trong Thánh Tâm Ngài. Và đừng quên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  

Mẹ, bởi vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Ðức 

Chúa Cha đã nói như vậy. Và điều đó sẽ xảy ra như vậy. Vậy, các con thân mến, Mẹ chào tạm 

biệt các con. Và Mẹ hy vọng rằng các con sẽ hiểu được lời Mẹ, và đem ra thực hành để linh 

hồn và thân xác của các con được lành mạnh. Và tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ 

chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con yêu dấu, đừng quên 

Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập 

Giá. Luôn luôn nhớ rằng Ngài đã chết trên Thập Giá để cứu rỗi các con, và để cứu các con 

khỏi ai? Khỏi Ma Quỷ.  

Và đừng quên rằng khi các con đang ở trong Những Ðau Thương Lớn Lao, khi những 

đau thương bắt đầu và như Mẹ đã nói với các con, nó sẽ đi từ đau thương này tới đau thương 

khác, đến biến cố đau thương Lớn Lao Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đến. Và 

đừng quên Máu của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đổ để các con được sống và sống 

lành mạnh, và như thế các con có thể vào Thiên Ðàng. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập 

Tự. 

 

THÔNG ÐIỆP 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI 
(Guatemala Ngày 9 Tháng 3 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 19 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Các 
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con thân mến, Cha lại ở đây với các con để nói với các con, như Cha luôn luôn làm, để lấy đi 

từ tâm hồn và linh hồn các con bóng tối, và sự lẫn lộn đang hiển trị trên thế giới. Vâng, các 

con thân mến, Cha ở đây một lần nữa, để cho các con nhiều tin tức, để các con có thể hiểu 

được tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trên trái đất, để cố vấn cho các con, và để báo trước cho các 

con rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Và vì thế Cha và Ðức Mẹ đến, vì thế 

Cha và Ðức Mẹ đã liên lạc với các con, và tuyên bố với các con về sự nguy hiểm mà tự thế 

giới sẽ nhìn thấy ngay bây giờ.  

Như các con biết, mỗi khi đến, Cha nói với các con một chủ đề rất quan trọng, để 

các con chuẩn bị cho ngày lớn lao của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, 

ngày lớn lao mà trái đất sẽ được thanh tẩy bởi nước và lửa. 

Vì thế, các con thân mến, chủ đề ngày hôm nay là: NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA 

VÀ ÐỨC MẸ, TRINH NỮ MARIA. Các con thân mến, các con đang sống trong thời mà 

những lời tiên tri được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy sự ứng nghiệm của những việc khác 

mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về chúng. Nhưng hôm nay, Cha sẽ nói với các con về những lời 

tiên tri đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng thời gian gần kề, rất gần. Hãy nhìn xem, khi 

các con, với bản thể con người, khi nhìn bầu trời đầy mây, các con có thể nói: “Trời sẽ mưa!” 

Bởi vì các con thấy trong bầu trời những dấu hiệu chắc chắn rằng trời sẽ mưa, và nó sẽ như 

vậy. Khi bầu trời đầy mây, nó sẽ mưa. Và các con biết dấu chỉ này. Và cũng một cách thức 

đó, các con thân mến, có những lời tiên tri mà Cha đã để lại qua nhiều thời đại. Chúa và Ðức 

Mẹ đã để lại những dấu chỉ trên thế giới, để khi các con thấy chúng, các con có thể nói: “Chúa 

gần đến, bởi vì Chúa đã để lại những dấu chỉ này.” 

Vâng, các con thân mến, Cha đã để lại nhiều dấu chỉ trong Kinh Thánh. Và bây giờ chúng 

đã ứng nghiệm. Ðó là, trước khi Cha đến, các con thân mến, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Nặng 

Nề trên thế giới, và các con đã thấy điều đó. Và các con đã bỏ Giáo Lý Thật của Cha để đi 

theo giáo lý sai lạc, vì giáo lý đó không phải của Cha, nhưng của con người. Trong một thông 

điệp trước đây, các con thân mến, Cha đã giải thích về sự bội giáo. Ðó là việc các con của Cha 

đã rời khỏi những giáo huấn của Cha, Giáo Lý của Cha, Tình Yêu của Cha, và họ đã rời bỏ 

Cha, để đi theo những giáo lý sai lạc, và đi theo những giáo lý do con người sáng tạo ra. 

Các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy dấu chỉ này trên thế giới. Các con linh 

mục của Cha, các con gái nữ tu của Cha, tất cả các con của Cha đang phản Bội Giáo Lý của 

Cha Nặng Nề, và có những giáo lý sai lạc. Các con thấy rằng bây giờ một số con cái Cha vẫn 

giữ vững Đức Tin. Nhưng có rất ít, Các con thân mến, rất ít, bởi vì Cha đã nói với các con một 

vài lần rồi, đó là mọi sự thốt ra từ miệng Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm. Và điều này đã 

được ứng nghiệm, để thế giới thấy rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Và bây giờ, 

tất cả những điều này đã được ứng nghiệm. Thế giới đang từ bỏ Thiên Chúa thật, và đi theo 

những giáo lý khác. Cha cũng nói rằng đây là thời của những tiên tri giả, và các con thấy điều 

này. Có bao nhiêu người Nhân Danh Cha mà nói, nhưng không phải là con cái của Cha? Cha 

muốn các con hiểu được điều này, rằng họ đến từ Hội Thánh nhưng không thuộc về Hội Thánh. 

Cha muốn các con hiểu được điều này rõ ràng. 

Những tiên tri giả này đến từ Hội Thánh, nhưng họ không phải là con cái Cha, đừng quên 

điều này, để họ sẽ không thể lừa dối các con, và mang đến cho các con sự sai lầm. Vâng, các 

con thân mến,  tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Và Kinh Thánh cũng nói rằng sự 

bội giáo sẽ xảy đến, và rồi khi Con Người Tội Lỗi sẽ lên ngự trên ngai Cha. Các con biết rằng 

điều này đã được chép. Và bây giờ, Các con thân mến, Mầu Nhiệm của sự Suy Ðồi sẽ được 

hoàn thành. Các con sẽ thấy Mầu Nhiệm Tội Lỗi (Mystery of Iniquity), có thể nói rằng, sẽ 

được hoàn thành, đoạn, các con sẽ thấy sự tỏ lộ của Con Người Tội Lỗi, đang đến trên thế 

giới. Ðây là những dấu hiệu chắc chắn của Lần Ðến Thứ Hai; vốn tới gần, bởi vì sự bội giáo 

đang ở đây. Các con biết điều đó, và các con cũng có thể thấy nó. Các con cũng thấy có những 
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tiên tri giả, những người Nhân Danh Cha mà nói để làm cho các con của Cha lẫn lộn. Nhưng 

họ không phải là con của Cha, họ không phải là con của Cha. Các con thân mến, Cha muốn 

các con hiểu điều này, để họ không lừa dối các con được. Cũng vậy, Các con thân mến, có 

những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và một trong những điều đó là, trước khi Cha đến, Dân 

Do Thái bị phân tán sẽ hình thành một quốc gia riêng của họ. Và điều này, các con thân mến, 

như các con thấy, bây giờ họ đã có một quốc gia của họ. Tất cả những điều này cho các con 

thấy rằng những dấu chỉ mà Cha để lại để chứng tỏ đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng 

Mầu Nhiệm Tội Lỗi, có thể là Mầu Nhiệm của Sự Dữ, mà một số người không hiểu, mà Cha 

đã nói đến trong một thông điệp trước. Và Cha đã nói với các con rằng cỏ dại phải được ứng 

nghiệm. Và một khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi, mà nhiều người không hiểu nổi, được hoàn tất, thì 

tên ngụy Kitô sẽ tự lộ diện. Và vì thế mà Cha đến để nói với các con, các con thân mến, để 

các con hiểu rằng thời gian đã đến gần, rất gần, bởi vì tất cả những điều này đã  ở trên trái đất. 

Mầu Nhiệm Tội Lỗi bây giờ hầu như đã hoàn tất, và tên ngụy Kitô sẽ lộ diện trên thế giới. Và 

các con linh mục, các con gái nữ tu, tất cả các con của Cha đã bỏ Cha sẽ phải chết một cái chết 

thảm khốc. Ðức Mẹ cũng đã nói ở La Salette một lời tiên tri nhất định: “Rôma sẽ mất đức tin. 

Rôma sẽ là ngai của tên ngụy Kitô.” Và điều này, các con thân mến, bây giờ các con sẽ thấy. 

Nhưng người ta không hiểu điều này, bởi vì họ nói, mọi sự vẫn luôn luôn tiếp diễn. Nhưng 

không, các con thân mến, không. Nói rằng họ mất Đức Tin nghĩa là họ sẽ bỏ Giáo Lý đích thật 

của Cha mà theo những giáo lý sai lạc.  

Nhưng điều này được cho phép, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng 

nghiệm, bởi vì tên ngụy Kitô sẽ ngự trên Ngai của Cha. Và các con biết rằng ngai của Cha ở 

Rôma, các con biết điều này. Và vì lý do đó, mọi sự sẵn sàng để hoàn tất, các con thân mến. 

Cha đến để nói với các con sự thật, để các con sẽ hiểu biết tất cả những việc này. Và khi các 

con thấy những việc này xảy ra, các con sẽ hiểu lời Cha. Và đừng quên những gì Ðức Mẹ đã 

nói ở La Salette: “Rôma Sẽ Mất Đức Tin, Và Nhiều Người Sẽ Mất Đức Tin”. Và điều này 

đang được ứng nghiệm, các con thân mến, bởi vì nhiều người đang bỏ Cha, và cả thế giới đang 

chuẩn bị để đón nhận tên ngụy Kitô, cả thế giới đang chuẩn bị cho sự dữ. Và vì lý do này, các 

con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã đến thế giới trong suốt thời gian này, trong suốt những thời 

đại này, để tuyên bố sự dữ này, để cảnh tỉnh các con. Nhưng các con của Cha không muốn 

nghe lời Cha, họ không muốn hiểu lời Cha. Và bởi vì mọi sự bây giờ đang trên đường, các 

con thân mến, bây giờ Mầu Nhiệm Tội Lỗi không thể dừng lại được. Và điều này phải được 

ứng nghiệm, để rồi Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai để Xét Xử loài người tùy theo những việc làm 

trong quãng đời ngắn ngủi của họ trên trái đất, có thể được ứng nghiệm. 

Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ đã nói với các con hãy nhìn lên bầu trời. Hãy nhìn lên 

bầu trời, bởi vì bây giờ mọi sự đang đến, mọi sự đã gần hoàn thành. Bây giờ các con đã thấy 

sự bội giáo trong Hội Thánh. Không ai muốn Giáo Lý của Cha, không ai muốn những Giáo 

Huấn của Cha, không ai muốn trở về với Cha. Và những ai muốn trở về, các con linh mục con 

của Cha ngăn cản họ. Ðây Là Sự Bội Giáo Lớn Lao Mà Cha Đã Nói Trong Kinh Thánh, Các 

Con Thân Mến, Sự Bội Giáo Lớn Lao Bây Giờ Đang Ở Trong Thế Giới. Và bây giờ chỉ còn 

thiếu một điều, Các con thân mến, là tên ngụy Kitô lộ diện, để các con thấy rằng những gì Cha 

nói là sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, chỉ 

có CHA. Các con thân mến, Kinh Thánh cũng nói rằng khi thế giới làm thành những khối 

đồng minh, khi mọi người muốn liên kết lại, khi mọi người nói tới hòa bình, thì đó là lúc thời 

giờ đã điểm. Hãy mở mắt và nhìn xem những việc này ở trước mắt các con, để các con thấy 

tất cả những lời tiên tri đã tiên báo, bây giờ các con thấy, và chúng đã được ứng nghiệm. 

 

Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Sẽ đến một thời trong Hội Thánh khi giám mục chống lại 

giám mục, linh mục chống lại linh mục, bởi vì các ngài đã trở nên thối nát, bởi vì sự dữ đã vào 
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trong tâm hồn của họ.” Và điều này, các con thân mến, đã xảy ra. Các con thân mến, Cha đang 

báo trước cho các con rằng những nhà thờ sẽ bị đóng cửa, của Lễ Hy Sinh sẽ bị lấy đi, và bây 

giờ cũng đang được ứng nghiệm. Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, các con đang 

sống trong thời điểm khó khăn, rất khó khăn. Trong thời gian sắp tới, những ai muốn theo 

Cha, khi những ai thật sự yêu mến Cha, sẽ bị truy nã vì Danh Cha. Các con thân mến, thời 

gian sắp tới, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai sẽ chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái 

chống lại cha, anh chống lại chị, chồng chống lại vợ, và vợ chống lại chồng, bởi vì sẽ đến thời 

chia rẽ khủng khiếp, các con thân mến. Ðó là thời điểm, các con thân mến, mà các con trở nên 

con cái Chúa hay con cái của Ma Quỷ, của tên ngụy Kitô. Và vì lý do đó, sẽ có những đấu 

tranh gay gắt, vì sự chia rẽ này, các con thân mến, sự chia rẽ mà Thiên Thần đang làm. Các 

Ngài đang phân chia sự tốt lành và sự dữ.  

Ðây là điều thế giới không hiểu được. Ðây là điều các linh mục không hiểu. Và họ không 

muốn thấy dấu chỉ của thời đại, sự Bội Giáo Lớn Lao. Và Ma Quỷ đang chuẩn bị các con của 

Cha, để đặt hắn lên ngai của Cha. Và tất cả những điều này được Chúa cho phép, Chúa Ba 

Ngôi, để các con thấy rằng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và cũng bởi vì Mầu Nhiệm 

Tội Lỗi phải được hoàn tất, để nó cá thể bị loại bỏ đi và ném vào Hỏa Ngục cùng với tất cả 

những ai giúp cho tên ngụy Kitô ngồi lên ngai của Cha. Tất cả những điều đó đang xảy đến, 

các con thân mến, tất cả những điều đó đang xảy đến, bởi vì bây giờ mọi sự đang đặt trong thế 

chuyển động. 

Hãy nhìn xem, các con thân mến, giống như một người chuẩn bị cho một chuyến đi, và 

họ đi vào trong máy bay, xe lửa, hay xe hơi, và họ bắt đầu di chuyển, và họ sẽ không ngừng 

lại cho đến khi đến nơi. Những lời tiên tri cũng giống như vậy, chúng đang ở trên thế giới, các 

con thân mến, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn tất, cho đến khi chúng đến nơi đã 

định. Ðó là cách thức của sự việc này, những gì bắt đầu phải kết thúc, và sự đau đớn của nhân 

loại đã bắt đầu. Nhân loại rên xiết, khóc than, bởi vì sự đau đớn đã bắt đầu. Người đàn bà bắt 

đầu đau đớn, và không ngừng cho đến khi sinh con. Và đó là cách thức những sự việc này sẽ 

là, sự đau đớn của nhân loại đang bắt đầu và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi hoàn tất. Và 

rồi, các con có thể thấy Cha sẽ Ðến Lần Thứ hai bằng chính đôi mắt của các con. Nhưng tất 

cả điều này sẽ xảy ra, trước khi thế giới chứng kiến Cha đến Lần Thứ Hai. Như các con biết, 

Cha và Ðức Mẹ đang khuyên nhủ thế giới, để họ có thể chuẩn bị, để họ thấy mọi sự Chúa và 

Ðức Mẹ đang làm, đang lập lại tất cả những điều này để cứu họ, để họ chuẩn bị, để họ ở trong 

sự thật. Và rồi, khi Con Người Tội Lỗi ngồi trên ngai Cha, hắn sẽ không lừa dối các con được, 

và các con sẽ luôn luôn là con cái thật của Cha. 

Vì thế, các con thân mến, các con nên cẩn thận, thật cẩn thận, và lắng nghe lời Cha, để 

các con không phạm sai lầm, để các con đừng đi theo những giáo lý sai lạc. Các con thân mến, 

hãy mở to mắt, hãy mở to mắt, bởi vì thời điểm ấy sẽ tới, các con thân mến, khi các con linh 

mục của Cha, để khỏi bị giết, sẽ chối bỏ rằng mình là linh mục. Các con có thấy không? Và 

đó là vì các ngài không vâng lời Cha, và bởi vì các ngài không muốn nghe lời Ðức Mẹ, nên 

những hình phạt dành cho các ngài sẽ tới. 

VÀ NHỮNG AI MUỐN THEO CHÚA KITÔ THẬT SẼ BỊ TRUY NÃ. NHƯNG 

ĐỪNG QUÊN RẰNG VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CHA VÀ ÐỨC MẸ ĐÃ ĐẾN ĐÂY, ĐỂ ĐẶT 

CÁC CON DƯỚI ÁO CHOÀNG MẸ, ÐỨC TRINH NỮ MARIA. 

Và vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đến trên thế giới lần nữa và lần nữa. Và để đặt các 

con dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, bởi vì những ai làm như vậy sẽ được cứu. Hãy hiểu 

điều này, các con thân mến, hiểu điều này, bởi vì tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. 

Như các con có thể thấy, những dấu chỉ mà Cha và Ðức Mẹ để lại bây giờ đã được ứng nghiệm, 

bây giờ đang ở trên thế giới, bây giờ các con có thể thấy tất cả những điều đó. 
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Ðiều duy nhất còn thiếu là chúng chưa tỏ mình ra toàn diện, nhưng chúng đang có mặt 

trên trái đất. Và vì lý do đó, các con thân mến, thế giới tối tăm. Và vì thế giới không chú ý tới 

Cha, bởi vì sự thật không ở trong lòng họ. Và họ từ chối sự thật, vì họ không muốn bị quở 

trách vì những việc làm gian ác của họ. Và khi hiểu được tất cả những điều này, vì họ đã không 

muốn nghe Cha, vì những linh mục và nữ tu trở nên thối nát, và làm cho những người khác 

cũng thối nát, sẽ không được tha thứ. Và vì họ, vì sai lầm của chính các con của Cha, Mầu 

Nhiệm Tội Lỗi sẽ được hoàn tất. Và cũng chính các ngài sẽ phối hợp để chiếm ngôi Cha. 

Nhưng đừng quên rằng Cha sẽ không bỏ Hội Thánh, Cha đã nói điều này, và hôm nay Cha lập 

lại một lần nữa: Nơi nào Cha và Ðức Mẹ ở, Hội Thánh Cha sẽ ở đó, Hội Thánh thật của Cha. 

Rồi các con sẽ hiểu tất cả những điều này, những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói. Rồi các con sẽ 

hiểu ai là tiên tri giả đã lừa dối các con, và tiếp tục lừa dối các con. 

Rồi các con sẽ hiểu. Và vì lý do đó dấu chỉ soi sáng (luminous sign), dấu hiệu cảnh báo 

(Warning) mà Cha nói với các con trong một thông điệp trước đây sẽ tới, để các con ăn năn, 

và có thể thấy ánh sáng và từ bỏ những sai lầm mà các con linh mục của Cha, và các nữ tu, 

bấy giờ sẽ tự nhận xét. Nếu Cha và Ðức Mẹ đến đây trên thế giới, Các con thân mến, là để 

cứu các con, là để giúp đỡ các con. Ðừng quên những Chuỗi Ảnh. Ðừng quên cầu nguyện. 

Ðừng quên cầu nguyện. 

Hôm nay, các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền, bởi vì 

Mầu Nhiệm Tội Lỗi có thể ngưng lại được, nếu các con linh mục vâng lời Cha. Nhưng các 

ngài đã không muốn lắng nghe Cha. Và bây giờ mọi sự đã chuyển động, và không có gì có thể 

dừng lại được. Và các con sẽ thấy bằng chính mắt mình mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về 

nó sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm.  

Bây giờ, trái đất sẽ bị trừng phạt. Và con người phải được thanh tẩy bởi máu và 

lửa. Và bây giờ mọi sự đang tới, các con thân mến. Và vì thế mà Cha nói với các con 

bằng cách này. Cha là Chúa, Thiên Chúa đã chết cho các con trên Thánh Giá, Thiên 

Chúa đã ban cho các con Sự Sống của Ngài vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi con cái 

tội lỗi đóng đinh Cha. 

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Tuần Thánh đang Ðến, bây giờ khi những ngày này 

đang tới, và một số người nói rằng họ tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha. Ðây không phải 

là họ nhớ tới nó, Cha muốn các con hiểu rõ điều này, đó là, điều đó không đơn giản chỉ là việc 

tưởng nhớ.  

Cha sống Cuộc Khổ Nạn mỗi khi các con phạm tội, mỗi khi các con không lắng nghe lời 

Cha, Cha đang bị Ðóng Ðinh. Các con thân mến! Tất cả những ngày này khi các con phạm 

tội, khi các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con không muốn chấp nhận sự thật, 

nhưng chấp nhận sự giả dối, thì các con lại đóng đinh Cha lần nữa. Và Cha đau khổ vì Cuộc 

Khổ Nạn một lần nữa, Cuộc Khổ Nạn mà  nhiều người nói là chỉ xảy ra trong ngày ấy, và tất 

cả đã qua rồi, nhưng không, các con thân mến, không. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô Khổ 

Hình, đẫm máu, và thống khổ, để cứu thế giới, để cứu nhân loại. Và trong Ngày Thứ Sáu Tuần 

Thánh này, các con thân mến, Cha muốn các con hãy nhớ lời Cha.  

Qua việc phối hợp chiếm Ngôi Cha, các con sẽ đóng đinh Cha một lần nữa. Những 

ai rời khỏi giáo lý của Cha, tất cả những ai rời khỏi những giáo huấn của Cha đang đóng 

đinh Cha tàn bạo một lần nữa. Và tất cả những ai quay lưng lại với Cha cũng đóng đinh 

Cha một lần nữa. 

Cha trở lại để đau khổ, trở lại để vác Thánh Giá. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy 

lắng nghe Lời Cha. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô trên Thập Giá, chết cho các con, chết để 

cứu các con, chết, để Máu Cha sẽ bao phủ các con, và để các con thấy sự thật, và để Ma Quỷ 

không lừa dối các con được.  
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Hôm nay, các con thân mến, Cha đến như Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa Giêsu 

khổ hình,Chúa Giêsu bị hủy diệt vì tội lỗi của con người, nhưng bị hủy diệt nhiều nhất 

bởi tội lỗi của chính các con linh mục của Cha, và các nữ tu sĩ. Các ngài đang đóng đinh 

Cha lần nữa, khi Cha thấy các ngài đắm chìm trong tội lỗi, khi Cha thấy họ làm cho 

mình vấy máu, làm cho mình nhuốm bùn nhơ của thế gian, khi các ngài nói với các con, 

và miệng lưỡi các ngài không nói sự thật.  

Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa và lần nữa, khi miệng lưỡi của các ngài, thay 

vì nói về Thánh Giá của Cha, thì nói về sự bình an giả tạo, nói về giết chóc, nói về cuộc 

sống, về sự hưởng thụ, nói về việc để Thánh Giá cho Chúa, để đi theo lạc thú thế gian. 

Các ngài đóng đinh Cha lên Thánh Giá, khi các con bé nhỏ của Cha, các con của Cha, 

các con bé nhỏ của Cha, không được ban cho giáo lý mà Cha đã dạy dỗ cho các ngài. 

 

Cha than khóc, than khóc, khi thấy các con bé nhỏ đi lạc đường. Cha đau khổ hơn, 

khi thấy các con của Cha, các con linh mục, đã làm điều này, và khi các linh mục và nữ 

tu, những con cái của Cha muốn nói sự thật mà không được phép. Họ nhạo báng các 

con, truy nã các con, và họ làm cho các con phải im lặng. 

Ôi! Các con thân mến! Khốn cho thế giới! Khốn cho những người con của Cha những 

linh mục, khi Công Lý Cha đến! Khi Cha lại đến trên thế gian một lần nữa để phán xét mỗi 

người, Lưỡi Gươm của Cha sẽ sẵn sàng để báo oán mỗi bất công các con đã làm cho các con 

bé nhỏ của Cha! Vâng, các con thân mến, Công Lý của Cha sẵn sàng đến, và Công Lý của 

Cha thì khủng khiếp.  

Nhưng trước khi Công Lý đến, Cha sẽ ban Lòng Thương Xót. Những ai không nhận nó 

sẽ nhận lãnh Công Lý của Cha. Nhưng đối với ai đón nhận Lòng Thương Xót, Cha sẽ là Ðấng 

Cứu Chuộc ngọt ngào. Nhưng với những ai khinh chê Tình Yêu của Cha, Lòng Thương Xót 

của Cha, Cha sẽ là Thẩm Phán Công Minh của họ, và Cha sẽ phán xét mỗi người tùy theo 

những việc làm của họ, và Cha sẽ xét xử các linh mục. Và những linh mục với miệng lưỡi gian 

dối, và những nữ tu, và những con cái của Cha, những người mà miệng lưỡi là cỏ dại trong 

Giáo Hội, và những ai, vì miệng lưỡi họ, làm mất linh hồn người khác sẽ bị xét xử nghiêm 

khắc vì những linh hồn đó, đã hư mất vì miệng lưỡi gian dối của họ, và vì họ đã không rao 

giảng Giáo Lý Thật của Cha.  

Vâng, các con thân mến, như các con có thể thấy, mọi sự đang trên đường. Hãy nhìn lên 

bầu trời,  

bởi vì các con nói rằng, khi trời đầy mây, hôm nay sẽ có mưa. Cùng cách thức đó, hãy nhìn 

những dấu hiệu mà Cha để lại trên thế giới. Hãy nhìn tất cả những điều này, và nói: “Tất cả 

đều là sự thật, Chúa sẵn sàng đến.” Hãy nghe những gì Cha nói. Hãy đọc những dấu chỉ của 

thời đại, các con thân mến. Ðừng từ chối lời mà Cha đã để lại với các con. Hãy tin rằng Cha 

đã nói điều này, bởi vì Cha muốn cứu các con. Cha muốn cứu các con, và vì thế mà Cha đến 

trên trái đất, để người ta đóng đinh Cha một lần nữa. Cha thấy nhiều tội lỗi, thật nhiều tội lỗi. 

Ðức Mẹ đau khổ vì điều đó, bởi vì các con không muốn lắng nghe. Và như Cha nói, đừng lẫn 

lộn, khi tên ngụy Kitô đến, và ngự trên ngai Cha, và nói rằng hắn là Ðấng Thiên Sai.  

           Hãy ghi nhận những gì Cha nói. Hãy lắng nghe Cha cho rõ, để các con không phải chết, 

bởi vì những Thiên Thần đang chuẩn bị, các con thân mến, để thổi tiếng kèn cuối cùng. Và vì 

thế, đừng quên, các con thân mến, hãy lắng nghe lời Cha. Và vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, 

hãy suy niệm cuộc Thương Khó của Cha. Và suy niệm rằng Cha không chỉ đau khổ trong ngày 

đó, nhưng đau khổ mỗi ngày trong năm, khi nhìn thấy các con không muốn lắng nghe lời Cha, 

khi các con hư mất, và khi các con tìm cách phạm tội. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy 

yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con được tự do, chỉ có sự thật mới giải 

thoát các con khỏi rơi vào ách nô lệ của Ma Quỷ. Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành 
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cho những Chuỗi Ảnh để các con hiểu được lời Cha, để các con biết cách đọc dấu chỉ của thời 

đại, để các con hiểu biết rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Cha chúc lành tất cả 

những Chuỗi  Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để con cái Cha sẽ yêu mến sự thật, 

yêu mến Giáo Lý thật của Cha, yêu mến Sự Khôn Ngoan Thật của Cha, yêu mến Ánh Sáng 

của Cha, và rời khỏi bóng tối. Vậy, các con biết rằng Cha đang đau khổ, than khóc, và giải 

thích cho các con rằng, mỗi lần phạm tội là các con đóng một cây gai vào Cha, các con đóng 

đinh Cha một lần nữa lên Thánh Giá.  

Bây giờ Cha đến như Chúa Kitô chịu Ðóng Ðinh, vì tội lỗi của con người. Vì thế, các 

con thân mến, hãy suy gẫm lời Cha, suy gẫm, và mở tâm hồn và linh hồn, để tình yêu của Cha 

và của Ðức Mẹ có thể thấm nhuần trong đó, và hãy để cho tình yêu đó cứu các con, để các con 

thấy sự thật, và như thế Ma Quỷ không lừa dối các con với sự dối trá của hắn, hay qua những 

tiên tri giả, là những tôi tớ của hắn. Như Cha đã nói với các con, Cha sẽ luôn luôn đến để nói 

với các con mọi sự về những chủ đề này, để các con thấy, và hiểu sự sai lầm ở đâu, và sự thật 

ở đâu. Cha muốn các con yêu mến sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và đừng hoang mang, các 

con thân mến, khi các con nghe tất cả những sự việc về Cha, về Chúa, vì Cha đến trên thế giới 

lần thứ nhất để chết vì nói sự thật, để mang thế giới ra khỏi tối tăm, và đó là, giảng dạy Giáo 

Lý của Cha,và mở cửa Thiên Ðàng. 

Hôm nay Cha đến, các con thân mến, để nhận những hoa quả, để thấy bao nhiêu người 

đã xử dụng, trong lúc còn thời gian, Máu mà Cha đã đổ ra trên Thánh Giá, để tha tội, để ban 

Lòng Thương Xót, để giúp đỡ các con, để ban cho các con Sự Sống. Nhưng lần này Cha đến 

để thu hoạch những hoa quả từ các con linh mục của Cha và các nữ tu, và từ tất cả những ai 

rao giảng Giáo Lý của Cha. 

Họ đã làm những gì cho Cha? Hoa quả nào dành cho Chúa? Ðó là những gì đang đến 

bây giờ, Lần Ðến Thứ Hai. Nhưng trước tiên các con sẽ thấy Lòng Thương Xót, các con thân 

mến, Lòng Thương Xót của Cha. Hãy đến với Suối Nguồn Thương Xót, chính là Cha, bây giờ 

lúc còn thời gian, bởi vì khi tất cả những việc này, khi tên ngụy Kitô lộ diện trên thế giới, thì 

sẽ quá trễ.  

Hãy chú ý đến những gì Cha đang nói. Hãy lắng nghe lời Cha. Ðừng quên Thánh Giá 

Cha, đừng quên Thánh Giá của Cha, đừng quên những Vết Thương của Cha, đừng quên những 

Ðau Khổ của Cha, đừng quên rằng, để cứu rỗi các con Cha đã chết trên Thánh Giá. 

Và vì thế, các con thân mến, Cha đòi hỏi các con hãy suy gẫm trong tất cả những ngày 

này, trong mùa Chay, và cũng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, về Hy Tế của Cha trên Thập 

Giá, mà nhiều người, nếu họ không lắng nghe Cha, sẽ trở nên vô dụng, nhưng những ai lắng 

nghe Cha, sẽ được cứu rỗi. Vì thế, đừng quên điều này và hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo 

vệ của Ðức Mẹ, để Mẹ sẽ lo lắng cho các con, và giúp cho các con trong thời điểm nguy khốn, 

bởi vì, như Mẹ đã giải thích cho các con, sẽ có những đau thương này tiếp nối những đau 

thương khác.  

Và vì lý do đó, các con phải chuẩn bị, bởi vì sẽ đến những thời điểm, các con thân mến, 

những đau thương lớn lao đến nỗi các con không thể kết hiệp. Lúc đó, hãy cầu nguyện ở nhà, 

cầu nguyện, và xin Lòng Thương Xót, và Cha sẽ đến. Ðức Mẹ và Cha sẽ đến nơi những ngôi 

nhà nài xin Lòng Thương Xót Cha. Và vì lý do đó, các con thân mến, các con phải nương náu 

trong tất cả những việc làm sùng kính mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con qua nhiều thời 

đại. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, Thánh Giá, Hy Sinh, những Vết Thương, sự Ðau 

Khổ, và sự Ðau buồn của Cha, để chúng sẽ cứu các con. Vậy, các con thân mến, Cha đang đau 

buồn rất nhiều, bởi vì Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa bao giờ xảy ra 

như thế. Nhưng vì yêu mến những người được chọn, Cha sẽ rút ngắn thời gian này, bởi vì, nếu 

Cha không làm như vậy, thì sẽ không ai được cứu rỗi. 
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Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha muốn các con chuẩn bị, chuẩn bị tốt, bởi vì Cha, 

vì yêu thương những người được chọn, và vì tình yêu thương các con, Cha sẽ rút ngắn thời 

gian khắc nghiệt, Cha sẽ rút ngắn những Ðau Thương Lớn Lao, để các con có thể được cứu 

rỗi. Vì thế, các con thân mến, từ đáy Thánh Tâm Cha và Thánh Tâm đang rất Ðau Ðớn, Cha 

chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con thân mến, đừng khinh 

chê Máu Cha đã đổ ra cho các con trên Thập Giá, bởi vì Máu sẽ cứu độ các con. 

 

 

THÔNG ÐIỆP 20: NGUỘI LẠNH 
(Guatemala Ngày 8 Tháng 6 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 20 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA  

BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. 

Các con thân mến, Mẹ ở đây với các con một lần nữa để giúp các con trong những lúc 

các con đau khổ, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên thế giới, và để lấy đi khỏi tâm hồn các 

con sự sai lầm mà Ma Quỷ đã và đang truyền bá trên thế giới. Các con thân mến, hôm nay Mẹ 

đến như người Mẹ Sầu Bi, như người Mẹ đau buồn và than khóc, bởi vì các con của Mẹ không 

muốn hiểu, bởi vì các con của Mẹ đã lạc mất trong những giáo thuyết trống rỗng và sai lầm. 

Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây như người Mẹ Sầu Bi và Thống Khổ, khi thấy các 

con của Mẹ đã rút lui khỏi Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Vì thế mà Chúa và 

Mẹ đã đến trong thế giới để lấy đi bóng tối, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Chúa và Mẹ muốn 

cứu rỗi các con, các con thân mến, bởi vì Chúa và Mẹ muốn ban cho các con ơn cứu rỗi. Vì 

thế mà Chúa và Mẹ đến trái đất, để liên lạc với các con. Và chủ đề hôm nay, Các con thân 

mến, nói về một tội trọng, tội lỗi mà các con của Mẹ không đánh giá đúng tầm quan trọng, và 

đó là lý do khiến nhiều người hư mất. Chủ đề mà Mẹ sẽ giảng dạy hôm nay là SỰ NGUỘI 

LẠNH. Vì nhiều người nhầm lẫn về tầm quan trọng của từ này, các con thân mến. Và sự nguội 

lạnh trong tâm hồn là sự dữ lớn lao, vì các con hãy nhớ những gì Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ đã diễn tả trong Kinh Thánh: “ Các con biết những công việc của mình, và các con 

không lạnh không nóng. Chúa ban cho các con lạnh hay nóng, nhưng, bởi vì các con không 

nóng không lạnh. Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Mẹ muốn các con, các con thân 

mến, hiểu từ này, bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nói rằng Ngài sẽ mửa các 

con ra, có nghĩa là, Ngài sẽ cho các con xuống Hỏa Ngục, nếu các con không chấm dứt sự 

nguội lạnh. Hãy nhìn xem, các con thân mến, Mẹ đang giải thích tầm quan trọng của sự nguội 

lạnh. Nguội lạnh là khi con người không muốn đi trên con đường Thập Giá, và tin rằng đi với 

Chúa Giêsu là chỉ có hoa hồng và sự tốt lành. Nhưng không, các con thân mến, không. 

“Chúa ban cho các con lạnh hay nóng.” Nhưng sự nguội lạnh, các con thân mến, sự nguội 

lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì người nguội lạnh về đức tin, là một người không nhận thức được 

sự nguội lạnh về đức tin là một tội trọng. Ðừng sợ hãi, các con thân mến, khi nghe những từ 

này, bởi vì nguội lạnh là tội trọng. Và Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao, để các con làm 

sáng tỏ cho các con, cho tâm hồn và tâm trí các con. Vâng, các con thân mến, các con phạm 

tội, là do những người xung quanh cho các con cảm giác tốt lành, và không cho phép những 

gì không thuận tiện xảy ra với mình. Các con không muốn tranh đấu để đi vào con đường hoàn 

thiện, và các con bằng lòng với mọi sự dễ dàng. Nhiều con cái Mẹ hướng về sự dữ, bởi vì họ 

nguội lạnh. Và, vì họ nguội lạnh, họ có được những giáo lý mới. Và họ chấp nhận chúng, bởi 

vì chúng dễ dàng theo, bởi vì chúng dễ hiểu. 
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Vâng, các con thân mến, thật đáng buồn khi nói với các con điều này. Nhưng có nhiều 

người, nhiều người phạm tội trọng, và nói rằng: “Tôi không ăn cắp, tôi không giết người, tôi 

không làm điều gì sai lầm.” Ðiều này tốt. nhưng vì họ không làm điều gì xấu, họ cũng không 

làm điều gì tốt. Và đó là vấn đề, bởi vì nếu không làm điều gì tốt cho sức khỏe của linh hồn 

và linh hồn của người lân cận, các con phạm tội thiếu sót, bởi vì tất cả những gì tốt các con có 

thể làm, mà các con lại không làm, các con không làm, bởi vì tất cả những gì các con nên làm 

vì sự tốt lành cho anh em, các con đã không làm. Và tại sao các con không làm? Bởi vì các 

con không muốn đau khổ, bởi vì các con không muốn thế gian cười các con. Và vì thế, vì 

không làm gì cả, họ phạm tội. Nhiều linh hồn đã hư mất, vì họ nguội lạnh. Và khi nguội lạnh, 

họ không muốn nói, vì họ không muốn có vấn đề. Và họ không muốn nói sự thật, bởi vì họ 

sợ. Họ không muốn nói sự thật vào thời điểm linh hồn có thể được cứu rỗi, và vì thế, nó đã hư 

mất, và nhiều người cũng mất linh hồn, vì họ chẳng làm gì cả. Các con thân mến, Mẹ muốn 

các con hiểu lời Mẹ rõ ràng, bởi vì nhiều người phạm sai lầm lớn lao này. Và họ tin rằng, khi 

họ không làm gì điều xấu, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng nó không bao hàm như vậy, nhưng khi 

không làm tất cả những việc tốt để phục vụ cho sự tốt lành của linh hồn chính họ và linh hồn 

của người khác. 

Bao nhiêu người đã hư mất và xuống Hỏa Ngục, bởi vì anh em đã không muốn giúp họ 

bằng cách nói về linh hồn họ, vì người ta không muốn nói sự thật, vì người ta không muốn họ 

thay đổi đường lối, nếu họ sống trong tội lỗi. Có nhiều sự dữ trong những người nguội lạnh, 

các con thân mến, vì nó là con quái vật không để cho các con hành động. Và nó biến các con 

trở thành con người yếu đuối, nhút nhát, và nguội lạnh. Và Chúa nói Ngài sẽ mửa người nguội 

lạnh ra, Và tại sao? Bởi vì họ không làm điều tốt mà Chúa muốn họ làm, điều tốt để cứu các 

linh hồn, để giúp đỡ người khác, để họ không rơi xuống Hỏa Ngục. Vâng, Các con thân mến, 

nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó ngăn cản người ta hành động, bởi vì họ không muốn đau 

khổ, bởi vì họ không muốn hướng dẫn anh em trên con đường tốt. Và họ không lo lắng, nếu 

họ hư mất hay không, và nói rằng: “Ðây không phải là vấn đề của tôi, tôi là người tốt. Tôi làm 

tất cả những gì người ta đòi hỏi nơi tôi. Tôi đi nhà thờ, tôi Rước Lễ, và không làm điều gì 

xấu.” Và họ thu mình trong sự nguội lạnh không để cho mình hành động, và không để cho họ 

đi tới. Và các con của Mẹ, những ai biến đổi thành người nguội lạnh, là những người không 

lo lắng xem anh em mình có được cứu rỗi hay không. 

Và họ bắt đầu có được tinh thần đạo đức giả lớn lao, sự đạo đức giả khiến cho họ cảm 

thấy là mình tốt. Và đây là điều duy nhất mà anh ta quan tâm, rằng mình là người tốt, và không 

làm hại ai cả. Họ thu mình trong những điều này, và trở thành người thật đạo đức giả trong 

đời sống tâm linh. Và vì đạo đức giả, Chúa sẽ mửa họ ra, vì người nguội lạnh không muốn 

làm điều gì tốt. Và vì không làm điều tốt, như Mẹ lập lại, là một tội trọng, vì sự nguội lạnh đi 

đôi với  đạo đức giả, đạo đức giả, các con thân mến, là tỏ ra cho anh em mình sự tốt lành giả 

tạo, và bác ái giả tạo. 

Các con thân mến, các con phải hiểu lời Mẹ thật rõ ràng, để các con đừng rơi vào sai 

lầm, bởi vì, khi thời điểm mà Chúa và Mẹ thường báo trước xảy đến, các con sẽ thật sự hiểu 

được vị trí của mình, các con lạnh hay các con nóng, hay chỉ đơn giản nguội lạnh. Và người 

nguội lạnh không tranh đấu, người nguội lạnh không cố gắng, người nguội lạnh không muốn 

có vấn đề. Và vì thế mà họ nguội lạnh. Và họ không muốn thay đổi lối sống, vì họ thấy thoải 

mái với  cách sống của họ: Họ đi lễ, Rước Lễ, nhưng chỉ vậy thôi. Và nếu Chúa đòi hỏi nơi họ 

thêm, “Vâng,… tốt hơn là không, bởi vì con không muốn có vấn đề, bởi vì con không muốn 

bạn bè chê cười con, bởi vì con không muốn thay đổi đời sống bình an con đang có.” Các con 

thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng, để khi đến giờ chết, các con không ngạc nhiên, 

và thấy mình ở tình trạng nguội lạnh chết người. 
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Ôi! các con thân mến! Mẹ thật đau khổ khi nhìn thấy các con như vậy, khi các con bị 

cầm giữ bởi sự nguội lạnh vốn dẫn dắt các con đến chỗ chết, nếu các con không giải thoát 

mình khỏi nó! Các con thân mến, các con phải cố gắng để tranh đấu cho sự cứu rỗi của chính 

mình, và sự cứu rỗi của anh em các con, để họ cũng được cứu rỗi, để anh em cũng có được 

hạnh phúc trên Thiên Ðàng. Các con thân mến, hãy hiểu rõ lời Mẹ, để Ma Quỷ không giăng 

bắt các con vào trong tình trạng này, để trở thành một người chỉ muốn hạnh phúc, và không 

muốn bận rộn về anh chị em các con. Hãy nhìn xem, Chúa nói: “Hãy yêu thương người lân 

cận,” như các con cần phải làm. Và cách thức các con phải làm là ước muốn họ được cứu rỗi. 

Và nếu họ được cứu rỗi, bởi vì các con nói sự thật, bởi vì các con học biết làm ánh sáng cho 

các linh hồn, đó là khi các con sẽ thật sự trở nên ánh sáng giữa bóng tối, đang bao phủ mặt trái 

đất. Vâng, các con thân mến, làm ánh sáng khiến cho các con bị nhiều vấn đề, vì đã bao nhiêu 

lần các con đã không nói khi cần phải nói, khiến cho nhiều linh hồn đã hư mất? Ðã bao nhiêu 

lần, vì im lặng, Ma Quỷ đã thắng trận? Ðã bao nhiêu lần, vì không muốn nói, các con đã nhận 

chìm họ trong hố sâu tội lỗi? Vì lý do đó, các con thân mến, các con phải hiểu rằng, để cứu rỗi 

linh hồn các con và những người khác, không chỉ bao gồm việc không làm những điều xấu, 

nhưng phải làm tất cả những việc tốt có lợi cho linh hồn của chính mình, và người khác, để 

được cứu rỗi. 

Nó bao gồm việc im lặng khi các con nên nói, bởi vì, nếu các con, biết sự thật, mà che 

dấu ánh sáng, thì bóng tối sẽ tiếp diễn. Nếu các con giữ im lặng, thì sự lộn xộn sẽ tiếp tục. Và 

tất cả những ai không muốn chấp nhận sự thật và sự sống sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí 

Thánh Mẹ từ chối, bởi vì người nguội lạnh nói: “Tôi không cần gì cả, tôi giàu có, tôi không 

cần thêm gì nữa.” Và Chúa nói với họ: “Con là kẻ bần cùng, kẻ bất hạnh, mù lòa và trần trụi. 

Vì thế Cha khuyên con hãy đi mua áo trắng để che đậy thân thể lõa lồ và rửa sạch đôi mắt của 

các con. Và khi rửa mắt, các con có thể thấy. Hãy nhìn xem, Cha đến ở cửa, và Cha gọi. Tất  

cả những ai nghe tiếng Cha và mở cửa cho Cha, Cha sẽ vào và ăn uống với các con. Và các 

con sẽ ngồi ở ngai Cha, như Cha đã làm, bởi vì Cha đã chiến thắng thế gian. Và nếu Cha chiến 

thắng, thì các con cũng sẽ chiến thắng.” 

Nhưng khi điều này xảy ra, các con phải lắng nghe tiếng Mẹ, và tiếng của Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi các con mở cửa, để Ngài có thể vào, 

và ăn uống với các con, và sống trong tâm hồn các con. Nhưng nếu các con không từ bỏ sự 

nguội lạnh, các con thân mến, các con sẽ không có can đảm mở cánh cửa ra cho Chúa. Và đó 

là lý do mà sự nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó không để cho các con hành động, không 

để cho các con phân định. Hãy nhìn xem, thời gian đang ngắn dần, thời gian đã chín mùi. Và 

tất cả những ai nguội lạnh sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mửa ra, và bị từ chối, 

như Ngài đã nói trong Kinh Thánh. Nhưng các con phải luôn luôn cố gắng vươn cao hơn, luôn 

luôn đi trên đường hoàn thiện, mặc dù nó khiến cho các con khóc lóc và đau khổ. Ðó là những 

gì các con phải hiểu, con đường Thánh Giá không dễ dàng, khi các con bị sa lưới của sự nguội 

lạnh. Ðối với nhiều người, nó rất khó khăn. Và vì thế họ nguội lạnh, họ không muốn vào cuộc, 

bởi vì họ thấy mọi sự khó khăn, và họ không muốn đau nỗi đau này. 

Các con thân mến, Mẹ muốn các con luôn luôn nhìn ngắm gương mẫu hoàn hảo của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng đã chết cho các con. Ngài chết, để các con có được 

Thiên Ðàng. Và Ngài dạy các con rằng trước tiên Ngài phải chết trên Thập Giá để được vinh 

quang phục sinh sau này. Và bằng cách này, Ngài đã chiến thắng sự dữ. Các con cũng sẽ chiến 

thắng sự dữ, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh chết người, gắn 

chặt các con với thế giới, với cái tôi, với những sự thế gian vốn làm hại cho linh hồn các con. 

Và đây là nguyên nhân, Các con thân mến, khiến Mẹ đến để nói với các con một lần nữa, để 

các con hiểu tại sao Chúa và Mẹ luôn luôn đến trái đất, để nói với các con rằng các con phải 

thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, và cố gắng có được những nhân đức. Nhưng điều này, các 
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con thân mến, rất khó khăn, khi các con bị sa lưới nguội lạnh, và các con không muốn đau 

khổ. Các con không muốn đi trên con đường Thập Giá, bởi vì các con hài lòng với những sự 

cỏn con, các con bằng lòng với những sự không gây ra vấn đề cho các con, khiến cho các con 

phải tranh đấu, vấn đề phải tiến lên dựa trên nước mắt và đau khổ của con đường Thập Tự.  

Và đó là nguyên nhân, Các con thân mến, tại sao các con không được rơi vào tội nguội 

lạnh, bởi vì nguội lạnh sẽ dẫn các con đi trên con đường đạo đức giả, trên con đường kiêu 

hãnh, trên con đường của sự dữ, bởi vì các con nói rằng các con có tất cả, các con không cần 

thứ gì cả. Và khi các con nhận ra các con trần trụi, và các con thật sự không có gì cả, các con 

sẽ khóc lóc và than van. Nhưng sẽ quá muộn. Vì thế Mẹ đến để cảnh cáo các con từ bây giờ: 

Ðừng hài lòng với việc nói rằng các con tốt, và không làm hại ai cả. Vâng, điều đó rất tốt. 

Nhưng nếu các con không làm điều gì tốt, thì các con phạm tội, vì sự thiếu sót của các con đã 

khiến cho nhiều linh hồn hư mất. 

Có bao nhiêu người trong các con, vì tội thiếu sót, vì tội không tự vệ, vì tội không nói 

đúng lúc, đã khiến cho người khác bị án phạt! Và các con để cho người ta chết trong tội lỗi! 

Vì các con không nói, vì các con không muốn người ta nổi giận với các con, và nói rằng, đó 

không phải là việc của các con. Và nếu người đó phạm tội, thì  “đó là chuyện của họ.” Và các 

con vẫn sống yên ổn và bình an. Nhưng các con đã phạm tội thiếu sót. Các con thân mến, bây 

giờ Ma Quỷ đang thắng nhiều trận, nhiều trận, bởi vì có thật nhiều người nguội lạnh, không 

nhấc một ngón tay để cứu anh em họ. Và trong sự nguội lạnh, họ không nói. Và vì không nói, 

họ để Ma Quỷ tiếp tục tiếp tục gây lộn xộn và bóng tối trên thế giới. Vâng, các con thân mến, 

bằng cách lánh xa tội lỗi, lánh xa sự dữ, lánh xa sự chết, họ phạm tội thiếu sót. Vâng, các con 

thân mến, Mẹ đau khổ và than khóc, khi các con sợ bảo vệ đức tin, và sợ bảo vệ Giáo Lý, Giáo 

Lý Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các con lao vào sự nguội lạnh kinh 

khủng và các con không lánh xa tội lỗi, ngay cả khi các con thấy nó. Và ngay cả khi các con 

cảm thấy nó, các con không muốn thay đổi, các con không muốn đau khổ khi bị bạn bè hay 

gia đình chê cười. Có bao nhiêu người trong các con đi tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, và rước 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong sự nguội lạnh lớn lao đến nỗi sau một vài phút, họ 

quên đi rằng họ vừa mới Rước Chúa! Và khi về tới nhà, thì họ xúc phạm và đánh nhau. Và 

nếu có ai cần sự giúp đỡ, thì họ từ chối, bởi vì thật thuận tiện khi đừng tìm kiếm vấn đề, và 

thật thuận tiện khi đừng giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn. Họ không muốn người ta nói họ 

điên khùng, hay nói họ sai lầm khi bảo vệ sự thật và đức tin của họ. Họ không muốn trải qua 

bất cứ sự đau buồn hay nói bất cứ điều gì và người ta không muốn nghe và thấy. Vâng, các 

con thân mến, đây là sự dữ lớn lao đang hiển trị trên trái đất, sự nguội lạnh của con cái Mẹ. 

Và bởi vì sự nguội lạnh, họ để cho sự dữ tiến lên, và giành được sức mạnh trong lòng con cái 

Mẹ. Ôi! Các con thân mến! Mẹ đau đớn làm sao, bởi vì các con không vâng lời, bởi vì các con 

không muốn hiểu rằng con đường hoàn thiện thì đau khổ và cay đắng! Nhưng sau đó, các con 

sẽ chiến thắng, sau đó, các con sẽ ngồi trên ngai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. 

Vì thế Mẹ đã đến và nói với các con, để các con sẽ hiểu rằng có nhiều cạm bẫy ma quỷ 

trong thế giới. Và thế gian rơi vào những cạm bẫy, trong những chiếc lưới này, mà không nhận 

ra chúng. Và vì lý do đó Mẹ đến với các con bây giờ, để giải thích điều này cho các con, để 

các con hiểu được lầm lỗi của các con, và các con vẫn tiến bước, luôn luôn tiến về phía trước, 

lấy đi trên những chướng ngại là sự nguội lạnh trên con đường của các con. Và bằng cách này, 

các con có thể đi theo Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ trên Thánh Giá, như Ngài muốn 

các con hãy theo Ngài. 

Vì thế, các con thân mến, các con phải hiểu điều này, và làm cho người khác hiểu, để họ 

cũng có thể từ bỏ khuyết điểm này, và bắt đầu làm việc, để giành được Nước Trời, và bằng 

cách đó, tránh đi sự đau khổ của Hỏa Ngục. Thời gian thật khắc nghiệt đang đến, các con thân 

mến. Nhưng trận chiến lớn này, sẽ diễn ra trên thế giới, những người đầu tiên ngã quỵ trước 
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tên ngụy Kitô sẽ là những người nguội lạnh và những người lạnh lùng, những người không 

muốn làm việc cho Chúa. Vậy, Mẹ đến để nói với các con điều này, để các con hiểu rằng đây 

là sự dữ lớn lao. Bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để 

nếu các con của Mẹ nguội lạnh, họ có thể vượt qua được nó, và có thể bước đi trên con đường 

hoàn thiện, dẫn tới Thiên Ðàng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh này, Nhân Danh 

Cha và Con và Thánh Thần, để những Chuỗi Ảnh sẽ là vật trợ giúp cho các con, và giúp đỡ 

các con vượt qua sự nguội lạnh, vốn là sự dữ lớn lao. 

Vì thế, các con thân mến, Mẹ đã và đang đến để nói với các con chủ đề quan trọng cho 

linh hồn và tâm hồn các con, bởi vì có nhiều, nhiều, rất nhiều sự dữ. Và đó là do sự nguội lạnh 

của con cái Mẹ ngăn cản họ không chiến đấu chống lại tội lỗi. Mẹ muốn điều này thật rõ ràng 

trong tâm trí và tâm hồn các con. Ðừng nói rằng: “Tôi tốt, tôi lành mạnh, bởi vì tôi không ăn 

cướp, không giết người, không làm hại ai.” Vâng, các con thân mến, nhưng các con bỏ sót 

nhiều việc tốt có thể làm. Các con không làm dịu người anh em đang đau khổ, các con không 

an ủi người đau buồn, các con không thúc giục người nhút nhát, các con không chữa người 

đau yếu, các con không giúp đỡ người anh em cần đến sự giúp đỡ của các con. Và các con 

không cho đi, bởi vì các con sợ, các con sợ phải nói, phải hành động. Và bằng việc này, các 

con để người anh em hư mất trong tội lỗi. 

Vì thế, các con thân mến, khi không làm điều tốt cho người lân cận, các con cũng có tội, 

và đó là điều thế giới phải hiểu. Các con thân mến, các con phải hiểu rằng bằng cách không 

nói cho người lân cận về ơn cứu rỗi cho linh hồn của anh ta, các con phạm tội trọng, bởi vì 

anh ta sẽ mất linh hồn, bởi vì không ai nói cho anh ta nghe sự thật, và bởi vì không có ai chỉ 

cho anh ta con đường anh ta nên đi. Vì thế, các con thân mến, đừng chỉ nghĩ đến linh hồn các 

con, nhưng đến linh hồn của những người lân cận, vì thiếu kiến thức của Giáo Lý thật của 

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nên đã bị án phạt. Và khi anh ta bị án phạt, Trái Tim Mẹ 

như bị đâm thâu, bởi vì họ có thể được cứu rỗi, nếu các con bảo vệ sự thật đúng lúc đó, Giáo 

Lý thật, nếu các con của Mẹ cho họ ánh sáng mà họ cần cho linh hồn họ, để cứu rỗi họ, và để 

họ giành được Thiên Ðàng. Ôi! Các con thân mến! Có nhiều sự dữ trên thế giới, bởi vì các 

con của Mẹ không muốn nói, khi họ cần phải nói, bởi vì các con đã không bảo vệ, khi các con 

cần phải bảo vệ, bởi vì các con đã không cất tiếng lên, khi các con cần phải gào thét, khi các 

con không vực dậy người anh em sa ngã, và để cho anh ta chết trong tội lỗi. Ôi! Các con thân 

mến! Mẹ đau đớn nhiều, khi nhìn thấy tất cả những việc này, khi Mẹ thấy các con của Mẹ, vì 

sự nguội lạnh, đã không giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cứu các linh hồn! Thật 

đáng buồn, các con thân mến, thật đáng buồn, khi họ rút lui, với sự sợ hãi và khiếp đảm, khỏi 

những người cần đến họ! Và các con không giúp đỡ người ta những gì có thể cứu rỗi họ! Ôi! 

Các con thân mến! Các con phải hiểu và giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ 

cứu các linh hồn, để đưa họ tới Thiên Ðàng, và để cứu họ khỏi tay Ma Quỷ. Nhưng các con 

phải làm việc đó không nao núng, và với sự can đảm. Nhưng để làm điều này, các con phải 

chấm dứt sự nguội lạnh, và tỏ bày sự thật cho mọi người, Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ. Các con thân mến, các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Ðừng sợ, bởi vì 

tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Thánh của Mẹ sẽ được cứu. Nhưng các con phải chấm dứt 

tội lỗi, và cũng phải vượt qua sự nguội lạnh, vốn là tội trọng. Các con phải chấm dứt sự nguội 

lạnh, có thể nói là sự lười biếng, hay miễn cưỡng đấu tranh với chính mình và cho người khác. 

Vâng, các con thân mến, vì thế mà hôm nay Mẹ đến, để lấy đi khỏi tâm hồn và tâm trí 

các con sự dữ lớn lao này, đó là sự nguội lạnh, đó là sự nguội lạnh mà nhiều người bị án phạt. 

Ðừng quên lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, khi Ngài nói với thật nhiều buồn 

phiền: “Chúa ban cho các con nóng hay lạnh, nhưng vì các con không nóng không lạnh, nên 

Cha mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Và điều này có nghĩa là, các con thân mến, là tất cả 

những ai nguội lạnh, những ai lơ là về việc cứu các linh hồn, trong việc cứu chính họ, trong 
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việc đi theo Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sau hết mọi sự họ sẽ hiểu rằng 

họ trần trụi, trần trụi ơn sủng Chúa, và họ mù. Và chính vì họ mù nên họ đã không thấy được 

ánh sáng của Chúa. Và vì thế, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến để xét xử thế giới, 

khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ Ðến Lần Thứ Hai trên trái đất, vì nguội lạnh, họ sẽ 

bị ném xuống Hỏa Ngục. Ðây là ý nghĩa của lời nói: “Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.”  

 

Vì thế, các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Mẹ, các con phải suy gẫm nhiều, để 

các con đừng sa ngã vào trong lỗi lầm này. Hãy đọc kinh Mân Côi thường xuyên cho các con 

và cho người khác, để họ có thể thấy được ánh sáng, để họ cũng đón nhận sự thật và sự khôn 

ngoan, để họ có thể được cứu rỗi, và có thể rời khỏi bóng tối và sự lầm lẫn, đang làm mục nát 

thế giới, khởi đầu bởi Ma Quỷ, khiến cho các con không hiểu được những lời có thể cứu rỗi 

được các con. Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và Mẹ luôn luôn đến để cảnh cáo các con, 

bởi vì khi cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại sắp tới, như các con biết, tất cả những ai còn nguội lạnh sẽ 

không được cứu rỗi. Các con thân mến, hãy hiểu lời Mẹ và hoán cải. Hoán cải để các con được 

cứu rỗi. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ Mẹ. Cầu nguyện nhiều và quan sát, bởi vì các 

con không biết ngày và giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ 

đến như Mẹ Sầu Bi và Mẹ của sự Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy nhiều tội lỗi, nhiều tính tự phụ, 

nhiều sự nguội lạnh, nhiều sự kiêu hãnh giữa các con. Ðể được cứu rỗi, các con phải rời bỏ tất 

cả những thứ này. Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  và Sầu Bi, Mẹ 

chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin bình an, niềm vui, 

đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con, để các con có thể xua đuổi sự dữ lớn lao này, 

là sự nguội lạnh. Và bằng cách này, các con sẽ đi theo Thập Giá Chúa Kitô, con đường hoàn 

hảo, với niềm vui và tình yêu. 

 

 

                             THÔNG ÐIỆP 21: CHÚA THÁNH THẦN 
   (Guatemala Ngày 13 Tháng 7 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 21 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI  

QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

         Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. Các con thân mến, Cha đến đây lần nữa để nói với các con về một chủ đề 

quan trọng, và để lấy đi bóng tối khỏi tâm hồn và tâm trí các con. Vâng, các con thân mến, 

đây là lý do tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trái đất để liên lạc với con người, để cho các con 

những Thông Ðiệp Yêu Thương và Cảnh Cáo, để các con đừng rơi vào cạm bẫy của Ma Quỷ, 

bây giờ đang chiếm ưu thế trên thế giới. 

Vì thế, các con thân mến, Cha đến hôm nay để nói với các con một chút về CHÚA 

THÁNH THẦN. Hỡi các con, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa không được biết đến, Thiên 

Chúa Tình Yêu. Các con của Cha không thật sự hiểu ý nghĩa của từ Chúa, Chúa Thánh Thần. 

Và Cha đến ngày hôm nay để giải thích những từ vốn đã được tuyên bố trong Kinh Thánh: 

“Mọi tội lỗi sẽ được tha, mọi sự báng bổ sẽ được tha thứ, nhưng sự báng bổ phạm đến Chúa 

Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.” Vâng, các con thân mến, vì lý do đó Cha đến ngày 

hôm nay, để giải thích những từ này cho các con, bởi vì nhiều con cái Cha không hiểu chúng, 

họ không hiểu tại sao Cha đã tuyên bố điều này trong Kinh Thánh. Các con thân mến, đó là 

một sự xúc phạm lớn lao, mà con người không được tha thứ, bởi vì bằng cách nói chống lại 

Chúa Thánh Thần, xúc phạm đến Ngài, và khước từ Ngài, các con đã khước từ sự thật, tình 
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yêu, và công lý của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi. Và đó là lý do khiến các con phạm tội trọng, 

bởi vì nhiều người không nghe lời Chúa, họ không muốn lắng nghe lời Chúa, không muốn 

vâng lời Ngài. Và bằng cách đó, họ đặt chướng ngại thật lớn trên con đường hoán cải, bởi vì 

khi không muốn chấp nhận Chúa Thánh Thần, Ðấng nói với các con như thế này, các con đã 

coi thường công lý, và sự thật và tình yêu của Chúa. Và khi không chấp nhận các con đã đóng 

cánh cửa của sự hoán cải và những món quà mà Chúa Ba Ngôi muốn ban cho các con. Và vì 

thế họ sẽ không được tha thứ, bởi vì, bằng việc không chấp nhận lời Chúa họ đã không chấp 

nhận sự thật của Ngài, công lý của Ngài và tình yêu của Ngài. 

Những ai không muốn thu góp với Chúa, có thể nói rằng, anh ta mất đi nhiều ơn sủng, 

và đôi khi anh ta mất chúng bởi vì thiếu đức tin, thiếu tình yêu, bởi vì có nhiều sự dữ trong 

tâm hồn họ, nhiều sự dối trá. Và vì thế mà anh ta không được tha thứ, bởi vì khi khinh chê sự 

thật anh ta chọn sự dối trá, bởi vì khi khinh chê công lý anh ta chọn sự bất công, bởi vì khi 

khinh chê tình yêu anh ta đã chọn sự ghen ghét. Dối trá, bất công và ghen ghét không đến từ 

Chúa, nhưng từ Ma Quỷ. 

Tình yêu, sự thật và công lý đến từ Chúa. Và vì lý do đó, bằng cách khinh chê những 

nhân đức này, Các con thân mến, các con khinh chê Chúa Thánh Thần, và đóng cánh cửa hoán 

cải. Và vì thế mà các con sẽ không được ơn tha thứ, bởi vì các con đã đổi ánh sáng lấy bóng 

tối, điều tốt lấy điều xấu. Nhiều người trong các con đang nhầm lẫn về Chúa Thánh Thần. Và 

bây giờ sự nhầm lẫn lớn lao đến nỗi thần ô uế, đến từ Ma Quỷ, mà chúng gọi là Chúa Thánh 

Thần; và Chúa Thánh Thần đến từ Chúa từ Chúa Ba Ngôi, thì nhiều người trong các con gọi 

đó là thần ô uế. Và đây là sự báng bổ không thể tha thứ được. Tất cả những ai đi trên con 

đường này làm cho con cái Cha lẫn lộn và những người đáng lẽ phải cho người ta Thần Khí 

của Thiên Chúa, lại cho họ tà khí của Ma Quỷ. 

Các con thân mến, các con phải cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con đừng rơi vào 

cạm bẫy của Ma Quỷ đặt trong Hội Thánh, và gây nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại cho các 

con của Cha. 

Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, đã khóc khi thấy như thế nào các con của Mẹ đã biến đổi 

ánh sáng thành bóng tối, và sự thật thành sự dối trá, lừa dối, và sai lầm; như thế nào các con 

đã biến đối tình yêu với hận thù, công lý với bất công. Ðó là lý do khiến cho các con thấy 

trong Hội Thánh bây giờ, các con, các con thật của Cha, muốn sùng kính Cha, những ai thật 

lòng yêu mến Chúa Thánh Thần, thì bị nhạo báng, và bị từ khước, và đối xử bất công. Nếu 

các con đối xử như thế với anh em mình, thì đó là vì nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, rất nhiều 

sự dữ, bởi vì, nếu họ là con cái thật của Cha, họ sẽ cư xử với tình yêu, với tình yêu thật, họ 

phải có công lý trong lòng họ, và họ phải công bằng với người khác, và sẽ cho các con sự thật, 

chứ không phải sự giả dối. Và đó là lý do mà các con phải cảnh giác, bởi vì bằng hoa quả của 

họ các con sẽ biết được họ, bằng hoa quả của họ. 

Hãy nhìn xem và chú ý xem hoa quả mà họ cho các con. Ðó có phải là hoa quả sự thật, 

hoa quả của công lý, hoa quả tình yêu, hay họ cho các con hoa quả dối trá, bất công và thù 

hận, bởi vì những ai ghen ghét thì hành động xấu xa, bởi vì những ai không mang sự thật trong 

tâm hồn không muốn nghe sự thật, họ không muốn ánh sáng, bởi vì họ không muốn những 

công việc gian ác của họ bị nhìn thấy. Các con thân mến, và đó là lý do mà Cha đến để cảnh 

cáo các con về việc này, để cỏ dại, bây giờ đang ở trong Hội Thánh, sẽ không làm cho các con 

bị lầm lẫn, bởi vì họ giảng dạy một Chúa Thánh Thần không phải là sự thật, và những người 

trong một lúc nào đó sẽ cho những hoa quả xấu xa, hoa quả bất hòa, và hoa quả bất công. Các 

con sẽ thấy con cái thật của Cha bị đối xử bất công trong Hội Thánh, chỉ vì các ngài muốn 

dâng lên Cha lòng sùng kính như phải làm. Và điều này được làm bởi các con của Cha, bởi vì 

nhiều sự dữ trong lòng các ngài, và sự mâu thuẫn trong các ngài. Và các ngài giảng dạy tình 

yêu không phải là tình yêu thật, vì khi thời gian đến để tỏ bày tình yêu này, thì họ tỏ ra bất 
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công và hận thù, bởi vì chỉ có những người thù hận mới không muốn cho ai những gì mà họ 

xứng đáng. Ðó là lý do những ngày sắp tới, các con thân mến, những ngày sắp tới khi Chúa 

Thánh Thần ở với các con, để Chúa Thánh Thần này, Chúa Thánh Thần mà các con của Cha 

lẫn lộn, sẽ không làm cho các con hư hỏng. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các con. Do đó, 

trong những thông điệp  trước đây, Ðức Mẹ và Cha nói rằng các con phải xin những ơn và hoa 

quả của Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ có sự thật, công lý và tình yêu mới làm cho các con được 

tự do, tự do khỏi rơi vào lưới của Ma Quỷ, và tự do, không làm nô lệ cho sự dữ.  

 

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến lần nữa và lần nữa để cảnh cáo các con, để 

giảng dạy các con sự thật. Và vì thế những ai từ chối lời Cha thì từ chối sự thật, công lý, và 

tình yêu, và từ chối Chúa Thánh Thần. Và vì thế mà Cha nói: “Tất cả tội lỗi đều được tha, tất 

cả sự xúc phạm mà con người nói ra, nhưng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao 

giờ được tha.” Và họ báng bổ, khi các con của Cha đánh lừa bằng chúa thánh thần giả, với 

chúa thánh thần không phải là chúa, nhưng là thần ô uế, chỉ mang tới hoa quả của sự hủy diệt. 

Và đó là lý do mà các con phải chuẩn bị kỹ càng, và đấu tranh chống lại những cạm bẫy, mà 

cỏ dại đã chuẩn bị, chúng di chuyển rất nhanh trong Hội Thánh và cũng lớn lên rất nhanh 

chóng, và làm hư hỏng các con thật của Cha. Các con thân mến, Ðó là lý do mà các con phải 

phân định, các con phải hiểu biết rằng các con phải nhìn xa, rất xa, để đừng rơi vào những sai 

lầm mà nhiều người đã sa ngã. Cha đến để cảnh cáo các con, bởi vì cạm bẫy ma quỷ đã lan 

tràn khắp thế giới, và đang bao phủ trái đất với bóng tối dày đặc, và nó che phủ tâm hồn và 

linh hồn các con của Cha. 

Các con phải thật cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận, bởi vì các con của Cha đang 

giảng dạy một chúa thánh thần giả, để làm cho con cái của Cha lẫn lộn, khiến cho bóng tối 

thấm nhuần vào tâm hồn và linh hồn các con. Và vì thế mà Cha đã đến để cảnh cáo các con, 

để các con trở nên cảnh giác, thật cảnh giác. Hãy nhìn xem hoa quả, bởi vì nhờ hoa quả các 

con sẽ biết chúng. Nếu họ đối xử với các con xấu xa, bất công, nếu có sự mâu thuẫn trong 

công việc của họ, nếu có sự thù hận trong hành động của họ, nếu sự dữ hiển trị trong lòng họ, 

đó là dấu hiệu của hoa quả sự dữ, và đó là hoa quả đến từ Ma Quỷ. Cha muốn các con hiểu 

điều này thật rõ ràng, để sự nhầm lẫn rời khỏi các con, để ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn 

các con, và sự sáng soi đó sẽ xóa tan bóng tối, đang được truyền bá trong thế giới. Các con 

thân mến, Cha đã đến hôm nay để cảnh cáo các con về chúa thánh thần giả, đang túm lấy 

(corral) và hạn chế (bound) nhiều người trong các con bằng những hoa trái đáng ngại. Và vì 

thế mà Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng họ không bao giờ được tha thứ, bởi vì họ đã lìa bỏ 

Chúa Thánh Thần và đón nhận tà khí của Ma Quỷ. Và vì thế, các con thân mến, vì thế, chính 

vì thế, mà họ không được tha, bởi vì họ đã nhận tất cả sự dữ của Ma Quỷ, và khinh chê sự tốt 

lành, công lý và sự thật của Thiên Chúa. 

Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và 

nói, Ngài sẽ đến và nói với các con Ngài, để các con nhận ra hoa quả của người này và hoa 

quả của người khác, để các con có thể thấy và phân định. Và trong lúc đó, các con thân mến, 

chiên sẽ được tách rời khỏi dê, lúa sẽ được tách rời khỏi cỏ dại, và sự tốt lành sẽ được phân 

chia khỏi sự xấu xa. Cha và Ðức Mẹ đến và nói với các con về những chủ đề rất quan trọng, 

để chúng sẽ hướng dẫn các con trong thế giới đầy cạm bẫy ma quỷ mà các con của Cha đã 

truyền bá. Và đó là lý do mà Cha cảnh cáo các con, để các con sẽ không rơi vào những sai lầm 

này. Và trong những thông điệp  trước đây, Cha và Ðức Mẹ đã nói rằng các con phải đặt mình 

dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, và xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để những 

ơn sủng và hoa quả có thể hướng dẫn các con và soi sáng các con với sự thật, với công lý và 

tình yêu, bởi vì nhiều người có thể nói những điều chống lại Cha, nhưng lời Cha, sự thật của 

Cha và công lý của Cha, và tình yêu của Cha không ai nên từ chối, bởi vì ai từ chối những 
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điều này, tất cả những ai không tin nơi sự thật của Cha, tình yêu của Cha và công lý của Cha 

sẽ bị án chết đời đời. Và vì thế, các con thân mến,  Cha muốn nói với các con điều này, để các 

con hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới. Và bằng cách này, các con sẽ không bị nhầm lẫn, 

và các con có thể hiểu được rằng bóng tối đang bao phủ trái đất. Tất cả điều này được cho 

phép, để con cái thật  của Cha có thể trở nên hiểu biết, để con cái thật của Cha tỏ ra cho thế 

giới như những người con thật của Cha. Và các con sẽ nhận ra họ bằng hoa quả của họ, bằng 

hoa quả, các con thân mến. Hãy nhìn xem, và phân định, để các con đừng phạm sai lầm. Cây 

xấu không sinh quả tốt, và nó cho quả xấu. Và trong cùng cách thức đó, cây tốt không sinh 

quả xấu, nhưng cho quả tốt. Các con phải nắm lấy những dấu chỉ, để nhờ hoa quả của cái tốt 

và cái xấu, các con sẽ có thể nhận ra họ. 

Các con thân mến, điều này sẽ cho các con một dấu chỉ chắc chắn, đó là cho các con 

Một Chúa, Chúa Ba Ngôi,  để các con không đi lầm đường, để các con không phạm sai lầm 

về Giáo Lý của Ngài, để các con không phạm sai lầm Hội Thánh của Ngài, để các con không 

phạm sai lầm về hoa quả và những ơn Chúa Thánh Thần. Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ 

chúc lành cho những Ảnh Tượng này, để chúng phục vụ các con như những vật hướng dẫn, 

bảo vệ và ban sức khỏe, và làm cho các con nhận ra cách chân thật hoa quả và những ơn sủng 

của Chúa Thánh Thần. Cha chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần để chúng giúp đỡ các con tìm ra ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong bóng tối dày đặc. 

Các con thân mến, như các con biết, mỗi lần Cha và Ðức Mẹ đến với một chủ đề khác nhau, 

để các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng thời gian khó khăn, rất khó khăn. Ở nhiều nơi, 

những đau thương đã bắt đầu. Và các con sẽ thấy thế giới rung động, và sẽ đau khổ từ những 

đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Ðau Thương Cuối Cùng đến, và làm cho 

các con hiểu được tất cả những điều này, và những lời mà Cha đã đến để giải thích cho các 

con, như một người Cha đầy yêu thương, Cha ở với các con, để các con đừng đi lầm đường. 

Các con phải học hỏi để đừng khinh chê lời Cha, đừng khinh chê sự thật, bởi vì Cha là Sự 

Thật, Cha là Sự Sống, bởi vì Cha là cánh Cửa Duy Nhất dẫn đến Thiên Ðàng. 

Và vì thế, các con thân mến, Cha đã cho các con những dấu chỉ, để các con hiểu được 

tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua nhiều thế kỷ, tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã 

nói qua các tiên tri và ngôn sứ. Lần Thứ Nhất Cha Ðến trên trái đất, Cha đã chết để khởi đầu 

sự thật vào trong thế giới, Cha chết trên Thánh Giá để ban phát tình yêu, công lý và đức tin 

trên thế giới, và niềm vui các con được trở nên con cái Chúa. Ðây là lý do tại sao Cha đã chết 

lần thứ nhất trên Thập Giá, để gieo những nhân đức vào trong con người, vào trong tâm hồn, 

và vào trong linh hồn các con, để các con biết được rằng các con là con cái Chúa. Hãy quan 

sát người ta, các con thân mến, hãy quan sát họ, và thấy rằng ai có những ơn và hoa quả của 

Chúa Thánh Thần, và ai có hoa quả và khuyết điểm của thần ô uế, của Ma Quỷ, và các con sẽ 

biết như thế nào để phân định.  

Vâng, các con thân mến, thật là dễ dàng để bắt đầu từ đây, từ những bài giảng Cha ban 

cho các con. Nhưng đừng từ chối sự thật, đừng từ chối lời Cha, bởi vì làm như thế các con sẽ 

đóng cửa, và các con sẽ không vào được sau đó. Các con thân mến, các con phải suy gẫm lời 

Cha, suy gẫm những thông điệp  mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới, để chúng sẽ là ánh 

sáng và kim chỉ nam trong tâm hồn và linh hồn các con. Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ 

đến để liên lạc với các con, để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, và để canh giữ các con khỏi 

những sai lầm. Nhưng các con phải giúp đỡ bằng cách cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường 

xuyên, bởi vì, như Cha đã nói trong những thông điệp trước đây, chuỗi Kinh Mân Côi là vũ 

khí trong thời kỳ này.  

Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, và Mẹ sẽ đem đến cho các con Chúa Thánh 

Thần, và đem các con về Thiên Ðàng. Ðây là lý do Cha muốn nói với các con về những lời 

mà Cha đã tuyên bố trong Kinh Thánh, vì nhiều người không hiểu chúng, nhiều người không 
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biết tầm quan trọng của những lời này. Và họ không được tha thứ nghĩa là có thể nói rằng, khi 

họ từ chối sự thật, công lý, và tình yêu của Chúa; và chọn sự dối trá, thù hận và bất công. Và 

những điều này không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ. Và điều này không được tha thứ bởi 

vì, khi làm như vậy, Ma Quỷ sẽ điều khiển những linh hồn này bởi vì họ yêu chuộng hắn vì 

sự bất công, gian dối, sự lừa đảo, sai lầm và bởi vì sự ghen ghét của họ. Các con thân mến, 

như các con biết, thời gian đã đến gần, và công lý Cha đã gần kề trên thế giới. Cha sẽ xét xử 

thế gian, và Cha sẽ ban cho họ tuỳ theo những công việc họ đã làm, trong quãng thời gian 

ngắn ngủi trên trái đất. Khi Ðến Lần Thứ Hai, Cha sẽ tỏ cho thế giới thấy công lý của Cha, và 

Cha sẽ xét xử, và cho mỗi người tùy theo công việc của họ, trong quãng thời gian ngắn ngủi 

trên trái đất. Ta sẽ ban thưởng người tốt và trừng phạt người xấu. Ðó là những gì Cha sẽ làm 

trong Lần Ðến Thứ Hai. Lần Thứ Nhất Cha đến để chết vào tay người đời, để chứng tỏ tình 

yêu của Cha, để chứng tỏ sự thật. Lần Thứ Hai là để chứng tỏ công lý của Cha và để xem hoa 

quả trong lòng con người, hoa quả là của Chúa hay của Ma Quỷ.  

Tất cả những việc này, Cha sẽ đến để thấy trong lần thứ hai. Và không ai, các con thân 

mến, không ai sẽ ngăn cản việc Cha xét xử, không ai thoát khỏi công lý của Cha. Cha sẽ đến 

để xét xử. Và Cha sẽ đền bù nhiều phần thưởng cho những ai tốt, những ai có hoa quả của 

Chúa Thánh Thần. Và sẽ trừng phạt tất cả những ai khinh thường hoa quả Chúa Thánh Thần 

và chọn hoa quả của Ma Quỷ. Vì thế Cha sẽ đến, Các con thân mến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã 

nói trong những thông điệp  trước rằng, trong những lúc khó khăn, khi tên ngụy Kitô lộ diện, 

chỉ có những người tốt mới được cứu, chỉ có những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần, có 

thể nói rằng, của Chúa Ba Ngôi, Một Thiên Chúa. Và những ai không có sẽ bị từ chối, bị kéo 

ra khỏi đất và ném vào lửa đời đời. 

Ðó là lý do mà Cha đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để khi những việc này 

xảy ra, các con sẽ không kinh ngạc, và bị bắt khi không cảnh giác, và các con sẽ có thể phân 

định. Các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền. Cha đến, như các 

con biết, như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Kitô Chịu Lăng Nhục vì tội lỗi của nhân 

loại. Nhưng Cha sớm đến để tỏ Mình ra như Chúa Kitô để xét xử thế giới. Các con yêu dấu, 

tận đáy Thánh Tâm Cực Thánh Cha và Trái Tim Ðau Buồn, Cha chúc lành cho các con Nhân 

Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong 

tâm hồn các con. Và những ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng 

các con trong thời buổi khắc nghiệt đang đến, và đem các con đến với Thiên Chúa thật, Ðấng 

Thiên Sai thật. 

 

 

THÔNG ÐIỆP 22: TIÊN TRI GIẢ 
(Guatemala Ngày 10 Tháng 8 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 22 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO 

NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE 

 

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. 

Các con thân mến, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con về một chủ đề quan trọng. 

Nhưng hôm nay, các con thân mến, là một ngày buồn của Mẹ, bởi vì đây là thông điệp cuối 

cùng mà Mẹ cho các con, bởi vì, như các con biết, trong những thông điệp trước Chúa và Mẹ 

đã nói rằng sẽ đến một lúc Chúa và Mẹ sẽ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri được 

ứng nghiệm. Và lúc đó đã đến, các con thân mến, đã đến. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh 

Mẹ và Mẹ đã đến tất cả những lần này, để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để 

bóng tối và sự lầm lẫn không thấm nhuần tâm hồn vào các con được. Các con thân mến, giờ 
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đã điểm. Các con biết rằng tất  cả những điều này phải đến đúng giờ. Các con nhớ rằng Chúa 

và Mẹ đã nói sẽ đến một lúc khi lời nói của Chúa và Mẹ im lặng, để mở đường cho những lời 

tiên tri ứng nghiệm. Và thời điểm đó đã đến, các con thân mến, đã đến. Và vì thế hôm nay, 

với nhiều buồn phiền, Mẹ nói chia tay với các con. Mẹ sẽ không nói nữa nhưng Mẹ luôn luôn 

hiện diện ở đây trong thinh lặng, để lắng nghe các con cầu nguyện, và lắng nghe những ý chỉ 

của các con, bởi vì luôn luôn có một thời gian ở đây trên trái đất, một thời gian để nói, một 

thời gian để in lặng, và một thời gian để hành động. Bây giờ, đồng hồ đã điểm thời gian chúng 

ta phải hành động. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến lần tiếp theo để cho các con 

lời cố vấn cuối cùng, và cũng để chia tay với các con. 

Hôm nay, Mẹ sẽ nói chia tay với các con, nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho các con thân mến 

của Cộng Ðồng những hướng dẫn tư, bởi vì có nhiều thông điệp, mà Chúa và Mẹ ban cho họ, 

không được công bố trên toàn thế giới. Khi thời gian đến, các con của Mẹ sẽ công bố những 

thông điệp này, những thông điệp  rất quan trọng cho các con và cho toàn thế giới, để các con 

có thể chuẩn bị, bởi vì thời gian ngắn ngủi, Các con thân mến, rất ngắn. Như các con biết, thời 

gian cho chúng ta hành động đã đến. Và như thế các con có thể thấy ánh sáng, khi những thời 

điểm phải đến. Chúa và Mẹ phải im lặng để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và như Mẹ 

đã nói trong một thông điệp, cho các con yêu dấu của Cộng Ðồng: “Khi thời gian rất khắc 

nghiệt mà Chúa và Mẹ thường tuyên bố xảy đến, Mẹ sẽ không để các con một mình, nhưng sẽ 

hướng dẫn các con.” Mặc dầu vậy, đó phải là những thông điệp tư, để các ngài có thể hướng 

dẫn các con. Chúa và Mẹ luôn luôn canh giữ các con, và luôn luôn hướng dẫn các con qua các 

ngài. Các con phải chuẩn bị. Ðừng bỏ cầu nguyện. Sẽ luôn luôn có một ngày đền tạ, bởi vì 

việc cầu nguyện cần thiết. Như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ sẽ không bỏ các con. Các 

con chỉ không nghe tiếng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục hướng dẫn các con qua những lần thăm 

viếng, mà Mẹ sẽ làm, và các con của Mẹ sẽ cho các con tất cả những hướng dẫn mà Chúa và 

Mẹ ban cho, và những gì các con phải có. Vâng, các con thân mến, thật cần thiết để thế giới 

bây giờ bắt đầu hiểu biết rằng thời gian rất khó khăn, và những cuộc thăm viếng của Chúa và 

Mẹ là để cảnh cáo và yêu thương, bởi vì thời gian rất khó khăn. Và các con phải hiểu biết rằng 

các con phải đi trên con đường hẹp, con đường sự thật, con đường công lý, và con đường tình 

yêu, để không bị hư mất. Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Mẹ muốn các con thực hành tất 

cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để chúng giúp các con trong thời điểm 

Ðau Thương Lớn Lao sắp tới. Các con thân mến, Mẹ ở đây như người Mẹ Sầu Bi và Mẹ của 

Sự Thống Khổ, bởi vì thế giới không muốn nghe lời Mẹ, bởi vì các con của Mẹ đã quay lưng 

lại với Mẹ. Như Mẹ đã nói trong một thông điệp  trước đây, tất cả những ai không chuẩn bị sẽ 

rơi  vào tay tên ngụy Kitô. Nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho phép việc này xảy ra, để họ hiểu rằng 

họ nên vâng lời. Các con thân mến, sau này Mẹ sẽ nói về. Nhưng chủ đề ngày hôm nay là 

NHỮNG TIÊN TRI GIẢ. Vâng, Các con thân mến, các con không muốn hiểu nhưng những 

tiên tri giả đang nổi lên gây nhiều thiệt hại cho Hội Thánh và cho các con của Mẹ. Họ nói là 

họ được Chúa gởi đến, nhưng không phải. Họ nói là họ có một sứ mạng nhận được từ Chúa, 

nhưng không có thật, bởi vì họ được Ma Quỷ sai đi để làm cho các con bị nhầm lẫn. Họ chỉ 

có một sứ mạng, là gây xáo trộn, và giới thiệu sự gian dối và bóng tối vào trong tâm hồn và 

linh hồn của các con. 

Và tại sao, các con thân mến, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì để các con 

đừng nghe những tiên tri giả là một điều rất quan trọng. Những tiên tri giả đến từ trong Hội 

Thánh, nhưng không thuộc về Hội Thánh. Và Mẹ nói điều này, để các con có thể phân định, 

để các con có thể hiểu được rằng thế giới đang đi đến chỗ hủy diệt, và Hội Thánh sẽ đi đến 

chỗ bị đóng đinh, bởi vì những tiên tri giả, các con thân mến, đã và đang lừa dối các con, bởi 

vì họ không có sự thật trên môi, bởi vì họ không có Giáo Lý chân thật của Chúa Giêsu Kitô 

Con Chí Thánh Mẹ. Vì thế mà ở trên Thiên Ðàng; Chúa và Mẹ rất buồn. Ðức Chúa Cha rất 
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buồn. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng buồn, bởi vì các con đi theo những tiên tri 

giả, và hư mất, bởi vì họ không muốn nói sự thật. Và họ nói rằng: “Không có gì tai hại xảy 

đến cho các con cả, bởi vì chúng ta có lời hứa của Chúa.” Và nhân danh  Chúa, họ lừa dối các 

con, họ lừa dối các con, các con thân mến. Và họ không hiểu rằng sự gian dối đang ở trên môi 

miệng họ, sự thật không có trong tâm hồn họ. 

Và vì thế mà các con phải phân định, các con phải hiểu rằng đây là thời kỳ mà Chúa 

Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói rằng có nhiều ngôn sứ giả, nhiều đấng thiên sai giả, và 

nhiều tiên tri giả sẽ đến. Các con phải chuẩn bị về việc này, và phân định những giáo lý của 

những người con giả dối của Hội Thánh. Hãy cảnh giác và hiểu biết, để các con có thể phân 

định. Hãy quan sát, Các con thân mến, quan sát, để Ma Quỷ không lừa dối các con bằng sự 

giả trá, bởi vì bằng giáo lý sai lạc, hắn đã hấp dẫn nhiều con cái Mẹ. Và vì thế Hội Thánh đang 

đi đến chỗ diệt vong. 

Các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, thật nhiều, để đừng rơi vào sai lầm, 

bởi vì Chúa và Mẹ đến trái đất để ban cho các con những giáo huấn này, để các con không hư 

mất, để bóng tối không thấm nhuần trong tâm hồn của các con. Và vì thế các con phải suy 

gẫm, và đón nhận tất cả những cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua những thông 

điệp. Các con thân mến, thời gian đã chín mùi, nhưng các con phải hiểu, và vì thế Chúa và Mẹ 

phải im lặng. Chúa và Mẹ phải mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Chúa và Mẹ phải 

tỏ ra cho thế giới biết rằng Chúa và Mẹ đã gởi những tiên tri thật và qua những người con thật, 

bởi vì thế giới phải hiểu sự sai lầm của họ. Và rời khỏi những sai lầm này sẽ là ơn sủng cho 

họ. Nếu họ khinh chê những ơn sủng cuối cùng mà Chúa và Mẹ ban cho, hiển nhiên họ sẽ bị 

hư mất. Vì thế Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến. Chúa và Mẹ  sẽ hành động. Những 

đau thương đang bắt đầu. Như Mẹ đã nói trong những thông điệp  trước, sẽ có những đau 

thương tiếp nối những đau thương, cho đến khi đau thương cuối cùng đến. Mẹ không muốn 

làm cho các con sợ, nhưng muốn các con hãy cảnh giác. Bây giờ các con đang đi vào thời kỳ 

mà Chúa và Mẹ  sẽ hành động, các con thân mến. Hôm nay, Mẹ đến để báo trước cho các con 

về những tiên tri giả, những kẻ nói dối với các con, phủ nhận rằng Chúa sẽ phạt, và phủ nhận 

rằng Chúa sẽ cảnh cáo. Vì lý do đó, các con thân mến, các con hãy đặt mình dưới Áo Choàng 

Mẹ, bởi vì ơn cứu rỗi ở trong Áo Choàng Mẹ. Các con phải nương náu nơi Lòng Thương Xót 

của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chết trên Thập Giá, để cứu chuộc các con. 

Ðừng quên điều này, đừng quên điều này. 

Hãy yêu mến con cái Mẹ, những người nói với các con sự thật, để các con không hư 

mất. Hãy yêu mến họ, bởi vì, các con thân mến, đây là thời kỳ mà các con phải làm quen với 

những Tông Ðồ của Thời Kỳ Cuối, những người đã được đặt tên và xác định bởi Mẹ, bởi Ðức 

Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Các con thân mến, Chúa và Mẹ im lặng, để các con làm quen với 

những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, những con cái thật của Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu 

Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và đây là lý do các con phải cảnh giác về những tiên tri giả, những 

người sẽ nói với các con rằng, “Các con không được sợ, bởi vì sẽ không có gì tệ hại xảy ra với 

các con đâu,” và, “Không có gì xấu xảy ra cho Hội Thánh, cho thế giới, bởi vì tất cả đang ở 

trong trạng thái hoàn hảo.” 

Các con thân mến, các con phải chú ý điều này. Và Mẹ muốn cảnh cáo các con về một  

sự dữ lớn lao khác, đó là những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải phân biệt giữa 

người thật và người giả. Các con phải phân biệt, Các con thân mến, bởi vì Ma Quỷ đã gieo rắc 

sự lầm lẫn trên thế giới. Hắn đã gieo rắc sự lẫn lộn và bóng tối trong lòng các con của Mẹ, qua 

trung gian của những ngôn sứ giả, qua trung gian của những tiên tri giả, và qua trung gian của 

những người con giả dối của Chúa. Và hắn cũng sẽ làm điều đó qua những tông đồ giả của 

thời kỳ cuối. Các con phải cảnh giác, thật cảnh giác. Và đừng để cho họ lừa dối các con. Hãy 

theo những gì Mẹ đã nói nhiều lần. Theo những ai tỏ ra hoa quả và ơn sủng của Chúa Thánh 
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Thần, những ai dạy cho các con những vũ khí mà Mẹ đã ban cho các con, vũ khí mà Mẹ đã để 

lại qua nhiều thời đại trên thế giới, để cứu rỗi con cái Mẹ.  

            Các con thân mến, thời đại mới đang đến, thời gian tới các con cái thật của Mẹ phải đi 

về phía trước, phải vào đời, và chứng tỏ mình là con cái thật của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ 

Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban cho các con nhiều dấu chỉ, để các con không bị nhầm lẫn, nhiều dấu 

chỉ. Và bây giờ, Mẹ báo trước cho các con chống lại sự dữ này đang ở trong thế giới, và ai là 

những người tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để cảnh cáo 

các con về sự dữ lớn lao khác, đang ở trong thế giới, khiến cho các con nhầm lẫn. Nhưng Mẹ 

đã ban cho các con một dấu chỉ trong một thông điệp trước. Bằng hoa quả các con sẽ biết họ, 

bằng hoa quả, ai cho các con sự thật hay sự giả dối, ai cho các con công lý hay bất công, ai 

cho các con tình yêu, ai cho các con sự thù hận, bởi vì công lý và tình yêu là là ơn sủng và hoa 

quả của Chúa Thánh Thần, và đến từ Chúa. Ghen ghét và gian dối đến từ Ma Quỷ, từ thần khí 

ô uế, kẻ với sự tối tăm và lộn xộn, đang gây nhiều thiệt hại cho con cái Mẹ. Và vì lý do đó, 

Các con thân mến, sự ứng nghiệm về Mầu Nhiệm Tội Lỗi đang tới. Trong thời gian tới nó sẽ 

được ứng nghiệm. Các con sẽ thấy bằng chính mắt mình tất cả những gì Chúa và Mẹ đã nói 

đến. Các con phải suy gẫm những thông điệp này. Các con phải suy gẫm chúng. Và đừng quên 

cầu nguyện, đừng quên cầu nguyện. 

Hôm nay, Mẹ đến để từ giã các con, các con thân mến. Mẹ sẽ không đến để nói với các 

con nơi công cộng nữa. Mặc dầu vậy, Mẹ sẽ hướng dẫn cho các con qua trung gian những con 

cái Mẹ, bởi vì Mẹ phải liên lạc với họ, để họ có thể hướng dẫn các con. Những thông điệp của 

Mẹ, như Mẹ đã nói trong thông điệp trước, sẽ không được công bố khi thời điểm khó khăn 

đến, nhưng Mẹ sẽ liên lạc với con cái Mẹ. Với những con cái Mẹ có những nhóm Cầu Nguyện, 

hay Ðền Tạ, Mẹ sẽ luôn luôn ở với họ. Sẽ luôn luôn có ngày đền tạ ở đây. Chúa và Mẹ sẽ hiện 

diện để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, để ban cho các con những ý nguyện, để ban cho 

các con những gì các con cần. Vì thế, Các con thân mến, hãy luôn luôn đến để cầu nguyện, để 

làm việc đền tạ Chúa và Mẹ  và dâng lên cho Chúa và Mẹ tình yêu. Và khi thời điểm khó khăn 

tới, các con sẽ có thể bền chí, và có thể đạt được mục tiêu, đó là Thiên Ðàng. Vâng, các con 

thân mến, giờ đã điểm và Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải hướng dẫn các con để 

các con có thể đạt được mục tiêu. 

Các con của Mẹ sẽ luôn luôn cho các con biết những thông điệp chứa đựng giáo lý, mà 

họ không công bố được. Ðừng buồn, nhưng hãy ngẩng đầu nên, vì ơn cứu chuộc đã gần đến. 

Và khi các con thấy thế giới đau buồn, đừng báng bổ, nhưng hãy đọc Kinh Mân Côi, và luôn 

luôn nhớ rằng các con đang ở dưới Áo Choàng Mẹ. Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói ở Fatima: 

“Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ sẽ chiến thắng.” Và cùng với Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội, các con thật của Mẹ cũng sẽ chiến thắng. Vâng, các con thân mến, các con phải 

cảnh giác đối với những người con của Mẹ nói rằng sẽ không có gì sẽ xảy ra cho thế giới cả. 

Ðây là sự dối trá, các con không được tin họ, các con thân mến. Hãy theo sự thật, theo tình 

yêu, theo tình yêu. Và bằng cách đó, các con sẽ không phạm sai lầm. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên 

cạnh các con. Hãy nhớ rằng Mẹ là Ðấng sẽ cùng với các con chiến đấu cho sự chiến thắng 

khải hoàn của Hội Thánh, cho sự khải hoàn của con cái Mẹ. Và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ sẽ chiến thắng. 

Mẹ muốn các con tin, luôn luôn tin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, tin vào 

Giáo Lý của Ngài, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào Thập Giá của Ngài, để tên ngụy Kitô sẽ 

không làm hại các con được. Mẹ muốn các con biết rằng tất cả những ai Mẹ đã ghi dấu Thánh 

Giá lên các con sẽ luôn luôn được Mẹ bảo vệ. Ðừng sợ, chỉ cầu nguyện. Hãy xin ơn Chúa 

Thánh Thần, xin hoa quả của Ngài, để có thể bền chí và như thế, được đứng vững trong giờ 

Ðau Thương Vĩ Ðại. 
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Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến trong tháng tới, và cũng để tạm biệt. Và 

Ngài sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, là đỉnh cao của những thông điệp mà Chúa 

và Mẹ đã ban cho các con, đỉnh cao so với thời gian, mà Chúa và Mẹ  bắt đầu ban cho các con 

Giáo Lý thật. Mặc dầu vậy, Mẹ muốn các con biết rằng có nhiều thông điệp mà Chúa và Mẹ 

ban cho các con, mà chưa được công bố. Có một thông điệp rất quan trọng Mẹ đã ban cho họ, 

và đó là chìa khóa cho tất cả những gì đang xảy ra trong Hội Thánh, tất cả những gì đang xảy 

ra trên thế giới, và trong tâm hồn của con cái Mẹ. Chúa và Mẹ đã bày tỏ chúng, để các con 

được chuẩn bị kỹ càng, để các con hiểu rằng thời gian đã chín mùi, và đồng hồ đã tính đến giờ 

cuối. Vì thế mà những thông điệp thật quan trọng. Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, 

nhưng Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn đến trong những Ngày Ðền Tạ để 

chúc lành cho các con và để chúc lành cho những Ảnh Tượng. Mẹ sẽ lắng nghe các con cầu 

nguyện và những ý chỉ của các con. Và Mẹ sẽ trợ giúp các con trong những giờ phút Ðau 

Thương Vĩ Ðại, đang đến gần. Mẹ chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và 

Thánh Thần, và chúng sẽ là ơn cứu rỗi, sự bảo vệ, và sức khỏe cho các con, và giúp đỡ các 

con trong những thời điểm khắc nghiệt, đang đến trước cửa. 

 Các con thân mến, khi Chúa và Mẹ  không còn liên lạc với các con nơi công cộng, nếu 

các con có những Chuỗi Ảnh, Mẹ muốn các con giữ chúng trong túi. Và cuối Chuỗi Kinh thứ 

nhất mà các con đọc, hãy nâng chúng lên, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những gì các con có. Mẹ 

sẽ luôn luôn giúp các con trong tất cả những nhu cầu. Và đừng quên rằng ngay cả khi Mẹ 

không liên lạc với các con trong ngày này, Mẹ luôn luôn gìn giữ (look after) các con, và sẽ 

dạy dỗ cho các con tiên tri hướng dẫn và trấn an các con. Nhưng vì phải mở đường cho những 

lời tiên báo, Chúa và Mẹ sẽ phải im lặng. Nhưng những gì các con phải biết, các con sẽ luôn 

luôn được nghe, bởi vì Mẹ sẽ nói với các con của Mẹ khi nào thì cho các con những thông 

điệp này, những giáo lý sẽ giúp các con nhiều.  

Các con thân mến, Mẹ không muốn cho các con quên cầu nguyện nhiều, bởi vì sẽ luôn 

luôn có những Ngày Ðền Tạ, khi các con cầu nguyện, hãy xin ơn và hoa quả Chúa Thánh 

Thần, và tất cả mọi sự các con cần vì lợi ích cho linh hồn và gia đình của các con. Các con 

thân mến, Mẹ đánh dấu một kỷ nguyên mới, bởi vì trên trái đất mọi sự đều có thời gian của 

nó: thời để nói, thời im lặng, thời để khóc, thời để cười, thời để nghỉ ngơi, thời để làm việc. 

Và như Mẹ đã nói với các con, Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, các con thật của Mẹ, phải tỏ 

mình ra trên thế giới, và được thế giới biết đến. Các con thân mến, đừng quên rằng các con 

phải phân định, vì có những ngôn sứ giả, tiên tri giả, con cái giả của Mẹ, thì cũng có những 

tông đồ giả. Ðừng quên điều này. Mẹ muốn các con suy niệm tất cả những thông điệp  mà 

Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Mẹ muốn các con suy gẫm chúng và đem ra thực hành tất cả 

những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con để các con được lành mạnh, để các con 

được tốt lành và được ơn cứu rỗi. 

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay trên Thiên Ðàng Chúa và Mẹ rất buồn, vì thời gian 

đã điểm và Chúa và Mẹ phải tuân theo. Chúa và Mẹ phải làm cho các con hiểu rằng tất cả mọi 

sự mà Chúa và Mẹ nói đến, sẽ được ứng nghiệm, để chiên có thể được phân chia khỏi dê, cái 

tốt khỏi cái xấu, lúa mì khỏi cỏ dại, vì chưng, như Chúa và Mẹ đã nói trong những thông điệp 

trước, Chúa và Mẹ đến trong thế gian để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao, đang ở trong thế 

giới, và trong một thời gian ngắn nó sẽ biểu hiện. Các con phải cảnh giác, và đừng quên lời cố 

vấn của Mẹ. Ðừng quên rằng Mẹ sẽ ở đây chờ đợi để giúp đỡ và bảo vệ các con. Ngay cả khi 

các con không nghe tiếng Mẹ, Mẹ sẽ hiện diện, và sẽ giúp đỡ các con, bởi vì Mẹ yêu thương 

các con nhiều, rất nhiều. Và vì thế Mẹ muốn cứu các con. Bây giờ, Các con thân mến, Mẹ sẽ 

chia tay với các con, nhưng không phải luôn mãi, vì Mẹ sẽ có tin tức cho các con, qua những 

người con yêu dấu của Mẹ, những Linh Mục của Cộng Ðồng. Mẹ sẽ hướng dẫn các ngài. Các 

con thân mến, và điều này sẽ được làm để các con hiểu rằng thời gian sẽ rất khó khăn, và Chúa 
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và Mẹ phải hành động. Các con thân mến, Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ là một người 

Mẹ, Mẹ yêu thương các con nhiều, một người Mẹ chỉ ước muốn những gì tốt cho các con, để 

các con được hạnh phúc. Và vì lý do đó, Chúa và Mẹ sẽ bắt đầu Cuộc Chiến Vĩ Ðại giữa 

những Vương Quốc. Trận chiến bắt đầu từ lâu, nhưng thời gian tới thế giới phải nhận thức 

rằng cuộc chiến đang ở trên thế giới, hai vương quốc sẽ giao tranh, và cả thế giới sẽ nhìn thấy. 

Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các 

con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con thân mến. Mẹ không muốn các con quên 

những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Ðừng quên rằng Chúa và Mẹ luôn luôn 

ở đây để giúp đỡ các con. Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây và khi những đau buồn lớn lao đến, 

đừng báng bổ, nhưng nhớ lời Mẹ và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng sẽ đến và 

nói với các con một chủ đề quan trọng trong Ngày Ðền Tạ kế tiếp. Và Ngài sẽ nói  

với các con những việc quan trọng mà các con của Mẹ không tin, nhưng sẽ thấy, và rồi họ sẽ 

hiểu. 

Các con thân mến, ước gì bình an, đức tin, tình yêu và sự thật ở lại trong tâm hồn các 

con luôn luôn. Và hy vọng vào việc Con Mẹ sẽ đến và xét xử, và ban  cho mỗi người tùy theo 

những việc họ làm,  Chúa và Mẹ sẽ không bỏ rơi các con, để các con luôn luôn có ước muốn 

tranh đấu, Ðừng quên, Các con thân mến, đức tin, hy vọng, và sự bác ái, và khiêm nhường, rất 

quan trọng, sự khiêm nhường trong tâm hồn. Ðừng quên tất cả những nhân đức mà Chúa và 

Mẹ thường nói đến, và các con cần phải có được: một số người đã có chúng, những người 

khác thì đang cố gắng để chiếm hữu chúng. Mẹ không muốn các con nhụt chí, các con thân 

mến. Và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục xin rằng, trong thời điểm khó khăn, Mẹ sẽ hiện diện trong 

nhà của mỗi người trong chúng con, luôn luôn ban cho các con những gì các con cần, ban cho 

chúng con vũ khí mà chúng con cần để đánh bại tên ngụy Kitô.  

 

Các con thân mến, tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ ban cho họ những ơn 

sủng cần thiết tùy theo tình trạng của họ, Mẹ sẽ ban những ơn sủng cần thiết cho gia đình và 

cho chính bản thân các con, để đức tin, hy vọng, bác  ái và khiêm nhường, là những vũ khí các 

con cần trong thời này, sẽ luôn luôn chiếu sáng trong các con. Và một ơn rất đặc biệt, Mẹ sẽ 

ban cho các con ơn phân định, để các con hiểu biết con đường nào nên đi, để cỏ dại, sự dữ, tôi 

tớ của tên ngụy Kitô, không lừa dối, và tàn phá linh hồn và tâm hồn của các con được. Các 

con thân mến, đừng quên rằng Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, và sẽ khuyên nhủ các con, để các 

con chuẩn bị. Nhưng, bây giờ Mẹ sẽ làm qua các con của Mẹ, các Linh Mục của Cộng Ðồng, 

qua những tiên tri thật, qua những ngôn sứ thật, và qua những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, 

đừng quên điều này. Ðừng quên rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh 

Giá cho các con. Ðừng quên rằng Ðấng Thiên Sai thật, Chúa Kitô thật sẽ luôn luôn có Mẹ của 

Ngài bên cạnh. Ðây là dấu chỉ, để các con sẽ không đi lầm đường. 

Các con thân mến, hãy lắng nghe các con thật của Mẹ, hãy lắng nghe họ. Hãy quan 

sát, và suy gẫm những thông điệp mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban 

cho các con, để các con có thể sẵn sàng cho những ngày rất khắc nghiệt, đang đến, và 

bây giờ đang ở nơi cửa. Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn chúc lành, bảo 

vệ, giúp đỡ, và ban cho các con nhiều món quà và ơn sủng, mà các con và gia đình của 

các con cần. 

THÔNG ÐIỆP 23: CUỘC TRỪNG PHẠT 
(Guatemala Ngày 14 Tháng 9 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 23 NGÀY ÐỀN TẠ 

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE 
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Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên 

Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang 

nói với các con đây. Các con thân mến, như các con đã biết, hôm nay Cha đến để chia tay với 

các con, bởi vì như Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria đã giải thích cho các con rằng hôm nay Cha 

đến để ban cho các con thông điệp công cộng cuối cùng, bởi vì Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, 

để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm. Và vì thế mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các 

con thân mến, để mở đường cho những lời tiên tri, cho sự ứng nghiệm của những lời tiên tri 

đang được hoàn tất. Nhiều điều đã được ứng nghiệm, như Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con 

trong những tháng qua khi Cha liên lạc với các con. Vâng, các con thân mến, một số lời tiên 

tri mà Cha tuyên bố trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trước mắt các con, 

các con có thể thấy chúng. Bây giờ thời gian đã chín mùi, và những tháng qua Cha đến để chỉ 

cho các con những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, chính là những biến cố sẽ mở đường cho 

những gì còn lại, vì Cha và Ðức Mẹ đã nói về tất cả những điều đó. 

Các con biết rằng Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đang đến trên trái đất. Và hôm nay 

Cha sẽ nói với các con về CUỘC TRỪNG PHẠT này, các con thân mến, để các con có 

thể hiểu rằng mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những tháng qua để chuẩn bị tâm 

hồn và linh hồn của các con, để những sự trừng phạt đang đến trên trái đất sẽ không làm 

hại các con. Các con thân mến, sự ứng nghiệm của sách Khải Huyền đang đến, Tai Ương 

thứ ba đang đến.  

Thời gian sắp tới, khi dấu ấn niêm phong cuối cùng được mở ra, và tiếng kèn cuối 

cùng được thổi, thì sự chấm dứt của thời kỳ cuối sẽ được xác minh. 

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã và đang đến để nói với các con về việc này, mỗi 

khi Cha và Ðức Mẹ đến trái đất, và liên lạc với các con, để nói với các con về sự nguy hiểm 

mà các con đang ở trong đó, nếu như các con không chuẩn bị. Vì thế Cha và Ðức Mẹ đã ban 

cho các con nhiều lời khuyên. Và bây giờ Cha muốn các con đem ra thực hành. Và đừng quên 

lời Cha, bởi vì lời Cha là sự thật và là sự sống. Trong thông điệp  trước Ðức Mẹ đã nói với các 

con về tiên tri giả. Và Cha đang nói với các con về cuộc trừng phạt đang đến trên trái đất và 

đến với tất cả mọi sinh vật trên trái đất, bởi vì người ta không muốn lắng nghe lời Cha hay lời 

Ðức Mẹ. Bây giờ là thời của những ngôn sứ giả, của những đấng thiên sai giả, của những tiên 

tri giả, và cũng là thời của những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Ðức Mẹ đã cảnh cáo với các 

con về họ. Vì thế các con phải thật cẩn thận, để họ không lừa dối các con với những lời dối trá 

được. Như các con thấy, đây là  lời tiên tri đã được tuyên bố trong Kinh Thánh, và bây giờ đã 

ứng nghiệm trọn vẹn, các con thân mến, ứng nghiệm trọn vẹn. 

Có bao nhiêu người đã dùng Danh Chúa để lừa dối các con của Cha? Như Cha đã nói: 

“Không phải ai nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa,’ thì sẽ được vào Thiên Ðàng, nhưng chỉ có những 

ai làm theo Ý Cha Trên Trời.” Và vì thế Cha đến để giảng dạy các con. Và như thế các con sẽ 

không rơi vào sai lầm mà nhiều người đã sa ngã, vì khi họ dùng Danh Cha họ đã lừa dối được 

nhiều người. Và vì thế các con phải phân định và thấy ai nói sự thật, và ai nói dối với các con. 

Vâng, các con thân mến, thật quan trọng, sự phân định của các con thật quan trọng, việc các 

con biết cách phân định thật quan trọng, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần thật mới cho các con 

theo con đường đúng đắn, con đường sự thật, con đường tình yêu và công lý. Vì thế, các con 

thân mến, các con phải rất cẩn thận. 

Các con thân mến, Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi nhiều dấu chỉ, để các con thấy thời gian 

gần kề. Bởi thế, hãy luôn luôn nhìn lên bầu trời, nhìn lên đó, bởi vì Ngài sẽ báo trước cho các 

con. Luôn luôn nhìn mặt trời, bởi vì Chúa Cha sẽ cho dấu chỉ từ mặt trời. Vì thế, hãy nhìn lên 

bầu trời, để các con có thể hiểu thời gian gần kề. Cuộc Trừng Phạt đã được tuyên bố trên thế 

giới sẽ rất mạnh, vì Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ đổ xuống trên mọi sinh 
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vật trên trái đất. Các con phải chuẩn bị, các con thân mến, cho Ba Ngày Tăm Tối, đã được báo 

trước. Các con phải cảnh giác. Và đừng quên tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã 

ban cho thế giới vì lợi ích của của các con, để hướng dẫn các con, để các con có thể bước đi 

trên con đường hẹp. 

        Các con thân mến, Cha muốn các con được chuẩn bị bằng việc cầu nguyện, với tất cả 

những Ảnh Tượng mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Các con phải có tất cả những thứ 

mà Cha đã nói với các con về việc chuẩn bị cho những ngày khắc nghiệt đang đến.  

        Các con thân mến, đừng quên rằng những Ngày Tăm Tối của thế giới đang tới. Và tất 

cả mọi sinh vật trên trái đất phải trải qua sự Ðau Thương Lớn Lao này. Hãy nhớ tất cả những 

lời khuyên của Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con để được mọi sự tốt lành. Hãy cảnh giác, 

bởi vì bây giờ mọi thứ đã gần kề. Các con phải chuẩn bị về tinh thần và vật chất, bởi vì như 

Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp  qua, Hội Thánh sẽ trải qua một cuộc khủng 

hoảng lớn lao, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Các con linh mục sẽ đau đớn nhiều, vì 

đã không muốn vâng lời Cha, và không muốn nghe lời của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria. 

Các con thân mến, Cha không muốn các con quên rằng Ðức Mẹ và Cha sẽ chiến đấu 

với các con đến cùng, đến khi nhìn thấy chiến thắng khải hoàn của Hội Thánh, của Hội Thánh 

thật, đừng quên điều này. Hãy suy gẫm tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban 

cho các con, bởi vì chúng sẽ cho các con nhiều ánh sáng và nhiều sự phân định. Các con thân 

mến, các con phải nhớ tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Và 

như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, có nhiều thông điệp sẽ được hướng dẫn về nhà cửa 

của các con trong thời kỳ cuối, và chúng sẽ được công bố. Cha sẽ hướng dẫn cho các con của 

Cha riêng tư để các ngài giúp đỡ các con trong thời điểm vĩ đại của Ðau Thương Sau Cùng. 

Các con sẽ luôn luôn được cho biết tất cả những điều quan trọng mà các con cần phải biết, đó 

là những hướng dẫn cho linh hồn các con. 

Các con thân mến, Cha muốn các con luôn luôn đến đây để cầu nguyện trong Ngày 

Ðền Tạ, bởi vì Cha và Ðức Mẹ sẽ ở đây, và Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp đỡ các con tiến lên phía 

trước, để đến đích điểm là Thiên Ðàng. Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ sẽ đến để trấn an 

các con, để giúp các con vượt qua những đau thương. Cha và Ðức Mẹ sẽ không để các con 

một mình. Bây giờ các con chỉ không nghe lời Cha và Ðức Mẹ cách nơi công cộng, nhưng 

Cha sẽ hướng dẫn các con cái của Cha cách riêng tư, và các ngài sẽ cho các con biết tất cả 

những gì cần thiết cho gia đình và cho linh hồn các con. Các con thân mến, vì thế Cha muốn 

ở đây ngày hôm nay, để nói với các con rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ im lặng, nhưng sẽ không bỏ 

rơi các con. Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện ở nhà của các con để an ủi những đau đớn 

của các con. Hãy nhớ rằng thời kỳ tới sẽ là thời kỳ ứng nghiệm Mầu Nhiệm Tội Lỗi. Và khi 

Mầu Nhiệm Tội Lỗi được ứng nghiệm, các con sẽ hiểu biết Mầu Nhiệm Thiên Chúa đã được 

mặc khải. Và lý do mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để có thể trải qua thời 

kỳ mà các con phải hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa, vốn chưa được biểu lộ trọn vẹn cho 

con người, bởi vì, như Cha đã nói một lần trong Kinh Thánh, còn nhiều Mầu Nhiệm mà con 

người không hiểu biết gì cả, bởi vì họ chưa được mặc khải. Thời điểm ấy sẽ đến sớm, rất sớm, 

nhưng trước hết các con phải đón nhận những lời khuyên dành cho các con trong những thông 

điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con của Cha, những thông điệp sẽ được công bố vì sự 

lành mạnh của linh hồn và tâm hồn các con. Các con thân mến, đừng quên lời Cha, đừng quên 

chúng. Hãy từ bỏ tội lỗi và tích lũy nhân đức, để chúng có thể hỗ trợ các con trên con đường 

hẹp mà Cha đã chỉ cho các con, để các con có thể bước đi cùng với Cha và Ðức Mẹ. Các con 

thân mến, các con thuộc thế hệ sẽ thấy những điều vĩ đại tuyệt diệu của Thiên Chúa, của Chúa 

Ba Ngôi. Các con sẽ thấy nhiều dấu chỉ. Các con sẽ chứng kiến sự ứng nghiệm của những lời 

tiên tri, các con sẽ thấy chúng.  Và vì thế các con phải chuẩn bị cho thời điểm Cha trở lại Lần 
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Thứ Hai để phán xét thế giới, và như thế khi Trở Lại Cha sẽ không phải là một Thẩm Phán 

Công Minh nhưng là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào. 

Hãy chiến đấu, các con thân mến, hãy chiến đấu. Hãy quan sát và cầu nguyện, vì các 

con không biết ngày và giờ, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Ðừng quên cầu nguyện, cầu 

nguyện nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi và nài xin Lòng Thương Xót Chúa. Hãy đặt mình trong 

những Vết Thương Cha, trong những Vết Thương Thánh, để các con có thể được bảo vệ. Hãy 

khóc than vì tội lỗi mình, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ các con ở dưới sự che chở của Lòng 

Thương Xót, và cuộc Trừng Phạt của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu không đụng chạm đến các 

con. Các con thân mến, việc các con bắt đầu là một việc thật quan trọng. Và khi thời gian thật 

khó khăn, và các con không ra khỏi nhà được, hãy cầu nguyện, cầu nguyện với Lòng Thương 

Xót của Trái Tim Rất Thánh Cha, cầu nguyện và nài xin Ðức Mẹ ban cho các con ơn nhẫn 

nại. Và đây là lý do, các con thân mến, mà Cha đòi hỏi các con nên có một bàn thờ nhỏ trong 

nhà với ảnh Lòng Thương Xót, bởi vì tất cả những ngôi nhà sùng kính Lòng Thương Xót sẽ 

được giữ gìn khỏi cuộc Trừng Phạt. Và vì thế, các con thân mến, việc suy gẫm và tin những 

thông điệp Cha là một việc rất quan trọng, và nếu các con không tin chúng, và khi đã quá 

muộn, các con sẽ không chống cự nổi. Không, các con thân mến, để được bảo vệ trong thời 

kỳ khó khăn sắp tới, các con phải có Đức Tin và chờ đợi, bởi vì Cha sẽ thi hành lời Cha. 

Các con phải tin vào Lòng Thương Xót Cha, Thánh Tâm Cha, và việc Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Trinh Nữ sẽ chiến thắng, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ 

cho Mẹ chiến thắng nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ. Ðừng quên tất cả những sự 

việc Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con. Hãy nắm lấy Những Vết Thương Thánh và Hy Tế 

của Cha trên Thập Giá. Và nếu các con làm như vậy với Đức Tin và lòng nhiệt thành, nhà cửa 

các con sẽ được giữ gìn khỏi thiệt hại, và cuộc Trừng Phạt đã được báo trước thường xuyên 

sẽ không đụng chạm đến các con. Nhưng những ai không tin và chê cười lời Cha sẽ rơi vào 

tay tên ngụy Kitô. 

Các con thân mến, đây là lý do Cha đến để nói với các con trong thời gian này, để làm 

cho các con tin rằng các con phải tin và có đức tin, bởi vì tất cả những ai không tin chính là 

đóng cánh cửa của ơn cứu chuộc họ. Và vì thế mà Cha muốn các con có tất cả những gì mà 

Cha đã nói với các con. Nhưng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con đừng nghĩ đến chúng 

như vật bùa chú. Không, các con thân mến, không. Ðây là việc xúc phạm nặng nề đến Cha và 

Ðức Mẹ. Cha không muốn các con có chúng trong nhà theo cách đó.  

Cha muốn các con có chúng trong nhà như một niềm tin trong sáng, với đức tin rằng 

các con là con cái của Cha, và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, sẽ bảo vệ và giúp đỡ 

các con. Chỉ như vậy Cha mới hiện diện trong nhà và giúp đỡ các con. Nhưng các con phải 

làm như vậy, với một đức tin trong sáng, với một Đức Tin đơn sơ như trẻ em tin tưởng vào 

cha mẹ, người không muốn thấy chúng bị thiệt hại, và chỉ muốn tìm những gì tốt cho các con. 

Và vì lý do đó, đừng xúc phạm vì có chúng trong nhà như vật bùa ngải. Không, các con thân 

mến, không. Các con phải phân biệt giữa hai cái, để trong thời khắc nghiệt Cha và Ðức Mẹ 

hiện diện trong mỗi người trong nhà các con và ban cho các con ơn bảo vệ. Nhưng đừng làm 

khi quá muộn, bởi vì khi đó các con sẽ không thu được gì cả, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên khan 

hiếm. Các con thân mến, chúng sẽ trở nên rất khan hiếm trên thế giới, nhưng khi thời điểm ấy 

đến không có gì sẵn sàng để dùng cả. Và vì thế các con phải chuẩn bị xưng tội ngay từ bây 

giờ, để thanh tẩy linh hồn và tâm hồn khỏi tội lỗi, để thanh tẩy nhà cửa của các con khỏi rác 

rưởi, tích lũy trong thời gian này, bởi vì sự lẫn lộn mà Ma Quỷ đã truyền bá trên thế giới. Các 

con phải cảnh giác và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Ðọc Kinh Mân Côi, bởi vì Chuỗi Kinh 

Mân Côi là vũ khí của thời kỳ này. Ðức Mẹ và Cha đã lập lại điều này nhiều lần khác nhau, vì 

cách thức nó là như vậy. Kinh Mân Côi là vũ khí rất mạnh mẽ, và các con phải đặt vũ khí này 

trong tâm hồn và linh hồn của các con, để ơn sủng của Chuỗi Kinh Mân Côi thật sự cho các 
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con được tự do. Các con thân mến, đây là tháng cuối cùng, Cha đến với các con như Chúa 

Giêsu Chịu Ðóng Ðinh vì tội lỗi loài người, vì các con không muốn lắng nghe lời mời gọi của 

Cha. Nếu các con để ý tới lời gọi của Cha và của Ðức Mẹ, thì Cuộc Trừng Phạt đã không phải 

xảy ra. Nhưng, vì các con không vâng lời, nên Cuộc Trừng Phạt bây giờ đang ở trên đầu các 

con, và các con sẽ thấy nó rất sớm. Và vì thế, các con thân mến, Cha đau đớn vì nhân loại quá 

đỗi, bởi vì theo thời gian, qua nhiều ngôn sứ và tiên tri thật, Cha đã tuyên bố về thời này, 

nhưng thế giới không chú ý gì tới họ. Hỡi các con thật của Cha, các ngôn sứ và tiên tri, đã nói 

với thế giới về lời Cha, nhưng thế giới từ chối chúng, bởi vì, như Cha đã nói trong thông điệp 

trước đây, Nước Cha không thuộc về thế gian này, và vì thế thế gian từ chối Cha, và từ chối 

những người thuộc về Cha. 

Bằng chứng là khi thế giới chấp nhận một giáo thuyết không phải là của Cha, thì họ 

đón nhận, chính là vì nó không phải là của Cha, bởi vì nó ca ngợi cá nhân họ, bởi vì nó ca ngợi 

thế giới. Và đó là lý do tại sao tất cả những giáo lý giả đã chiến thắng trong lòng con người. 

Và đó là vì những giáo lý đó của thế giới. Và vì thế mà thế giới đón nhận những giáo lý đó 

với sự hài lòng. Ðây là dấu hiệu cho các con. Ngược lại, các con thật của Cha, những tiên tri 

và ngôn sứ thật nói về lời Cha và Giáo Lý của Cha thì bị từ chối. Họ bị từ chối, bởi vì họ 

không thuộc thế giới này. Họ nói cho thế giới, nhưng họ không thuộc về thế giới. Và đó là lý 

do mà họ bị từ chối. 

Các con thân mến, đây là dấu chỉ cho các con, để các con hiểu rằng các con của Cha, 

những ngôn sứ thật và tiên tri thật đau khổ, đau khổ vì điều này, bởi vì thế giới không chấp 

nhận việc sửa phạt, bởi vì thế giới không chấp nhận sự thật, bởi vì thế giới không muốn hy 

sinh, nhưng chỉ muốn lạc thú. Họ chỉ muốn phạm tội. Và họ yêu thích tội lỗi đến nỗi không 

muốn thấy ánh sáng, bởi vì họ không muốn ánh sáng để sửa sang bóng tối đang sống trong họ. 

Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ có thể được dùng 

trong thời gian khắc nghiệt, trong thời gian tối tăm lớn lao đang đang đến gần, các con thân 

mến. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng sẽ 

là ánh sáng, sự bảo vệ, và sức khỏe cho con cái  Cha trong những ngày tăm tối sắp tới, và trong 

những ngày Ðau Thương Cuối Cùng đang đến. 

Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải chuẩn bị cho những ngày này, hãy cầu 

nguyện nhiều, hãy cầu xin Lòng Thương Xót Cha, sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Ðừng 

quên tất cả những lời khuyên mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con vì sức khỏe của các con. 

Ðừng quên rằng như một người Cha nhân từ, Cha luôn ở với các con, sẽ gìn giữ các con để 

đem các con về Thiên Ðàng, là phần thưởng cho các con vì đã tin vào lời Cha, tin vào Giáo 

Lý của Cha, và tin vào tình yêu của Cha. Ðừng quên rằng Cha đã chết trên Thánh Giá để ban 

cho các con Lòng Thương Xót, các con thân mến, và trước Cuộc Trừng Phạt, Cha sẽ đổ Lòng 

Thương Xót xuống từ Thập Giá. Sau thời kỳ này, các con sẽ không thấy Lòng Thương Xót 

Cha, nhưng sẽ thấy công lý Cha. Ðiều này, các con thân mến, Cha muốn các con mang trong 

tâm trí, mang thật trong tâm trí, bởi vì Lần Ðến Thứ Hai sẽ là lần biểu dương Công Lý Cha. 

Và tất cả những ai đón nhận Lòng Thương Xót Cha, trước khi dấu hiệu của Người Con của 

Con Người xuất hiện, sẽ là con cái của Cha, những người nương náu trong Lòng Thương Xót 

Cha. Nhưng những ai không nhận Lòng Thương Xót sẽ bị xử án phạt đời đời. Và đây là lý do, 

các con thân mến, mà các con phải làm ngay từ bây giờ, trước khi thấy dấu hiệu của Người 

Con của Con Người. Hãy nhìn xem, Cha là Khởi Ðầu và là Kết Thúc, Cha là cánh Cửa, Cha 

là Con Ðường duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, Cha là Con Ðường duy nhất dẫn đến với Thiên 

Chúa Cha Hằng Hữu. 

Các con thân mến, đừng quên điều này, bởi vì Cha sẽ ban nhiều dấu chỉ, để các con của 

Cha hiểu được và từ bỏ những sai lầm. Nhưng, nếu họ không đón nhận lời Cha, rồi họ sẽ nhìn 

thấy Cha, nhưng khi thấy cha, Cha sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nữa, nhưng 
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là vị Quan Tòa Công Minh. Thời gian này đang đến, các con thân mến, và vì thế các con phải 

chuẩn bị, chuẩn bị kỹ càng. Và đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ chiến đấu với các con để giành lại 

chiến thắng cho Hội Thánh. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi 

đến những dấu chỉ tuyệt vời của Chúa, và sẽ sớm được nhìn thấy trên thế giới, những điều 

tuyệt diệu Ngài ban cho các con như những món quà, như món quà của ơn cứu chuộc. Nhưng, 

nếu các con không nhận được những điều tuyệt diệu này, các con sẽ nhận Công Lý của Cha, 

và rồi sẽ quá muộn. 

Các con thân mến, đây là những gì Cha muốn nói với các con trong lúc tạm biệt. Ðừng 

quên rằng Cha đã đến như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Giêsu đau khổ và than 

khóc vì loài người chóng quên. Và vì thế Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ thanh tẩy thế giới 

nhiều tội lỗi. Và Ngài sẽ thanh tẩy nó, bởi vì trái đất đòi báo oán vì nhiều tội lỗi của nhân loại. 

Như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn liên lạc riêng 

tư với con cái của Cha của Cộng Ðồng, để các ngài có thể hướng dẫn các con, và cho các con 

những thông điệp cần thiết cho nhà cửa của các con, cho đời sống riêng tư của các con, cho 

đời sống đạo đức cá nhân, và các ngài sẽ là người hướng dẫn các con trong thời kỳ cuối. Và 

như thế các con có thể nhận được tất cả những lời cố vấn, chúng sẽ là kim chỉ nam, để các con 

đừng bị xáo trộn, khi tên ngụy Kitô lộ diện. Hãy đón nhận lời Cha và những lời cố vấn của 

Cha, bởi vì, như Cha lập lại, các con thân mến, những đau thương đang ở trong thế giới. Và 

như Cha đã nói trong thông điệp trước, sẽ có đau thương tiếp nối đau thương, cho đến khi Ðau 

Thương Cuối Cùng đến. Các con thân mến, những đau thương bây giờ đang ở trong thế giới, 

nhưng rất sớm đau thương cũng sẽ đến Guatemala. Và từ đó sẽ bắt đầu hết đau thương này 

đến đau thương khác. Và các con biết rằng đây là khởi đầu của mọi sự. Những đau thương bây 

giờ đang di chuyển trên lưng ngựa qua thế giới, con ngựa hồng, đó là sự chết. Và Hỏa Ngục 

đang cưỡi trên thế giới, gieo những đau thương trên toàn thể bộ mặt trái đất. Các con thân 

mến, hãy chuẩn bị, bởi vì con ngựa hồng bây giờ đang cưỡi và sứ mạng của nó là chết chóc 

và Hỏa Ngục. Và sau đó, những dấu ấn sẽ được mở ra, và tiếng kèn sẽ được thổi. 

Các con thân mến, các con phải cảnh giác. Cha không muốn làm cho các con đau đớn, 

bởi vì những ai là con cái thật của Cha sẽ không đau đớn. Nhưng họ ẩn trú nơi Lòng Thương 

Xót cha, và tin tưởng nơi Cha, nơi Ðức Mẹ, và tin rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp họ, Cha và 

Ðức Mẹ sẽ bảo vệ họ. Nhưng các con phải giúp Cha và Ðức Mẹ cầu nguyện, với lòng khiêm 

nhường, với sự vâng phục, bởi vì rất sớm, các con thân mến, những đau thương sẽ đến 

Guatemala. Nó sẽ bắt đầu trên thế giới, và từng chút từng chút một rồi nó sẽ bao gồm tất cả 

các quốc gia trên thế giới, và sẽ đến đây. Và các con sẽ đau khổ, nếu các con không chuẩn bị. 

Và vì thế mà các con phải, và Cha lập lại, ẩn trú nơi Những Vết Thương Thánh, trong 

Lòng Thương Xót Cha, trong Thánh Tâm Cha, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  của 

Ðức Trinh Nữ Maria. Hãy đọc Kinh Mân Côi thường xuyên. Ðừng ngưng cầu nguyện. Hãy 

ẩn trú nơi Lòng Thương Xót Cha, để vào giờ ấy, Các con thân mến, các con khỏi kinh ngạc. 

Và đó là lý do Cha và Ðức Mẹ đến để báo trước cho thế giới, để thế giới thấy những điều này. 

Trong nhiều quốc gia, Các con thân mến, các con của Cha đang thật sự cảm thấy những đau 

thương. Và Cha lập lại, nó sẽ sớm đến Guatemala. Các con phải chuẩn bị, bởi vì những đau 

thương sẽ đi từ quốc gia này tới quốc gia khác, đến khi tất cả cùng chịu trong một lúc. Nhưng 

nó sẽ bắt đầu từng cái một, đừng quên điều này. Và khi các con thấy thời này, đừng báng bổ, 

nhưng hãy nhớ lời Cha và Ðức Mẹ, Ðức Mẹ và Cha đã nói với các con vì lợi ích của chính 

các con. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và chuẩn bị nhà của các con với bức 

ảnh Lòng Thương Xót Cha và những bức ảnh đã làm phép, bởi vì tất cả những vật này sẽ giúp 

các con. Tất cả những ngôi nhà có những vật mà Cha đã nói đến trong những thông điệp, sẽ 

được bảo vệ. Hãy ghi chép, các con thân mến, bởi vì chúng sẽ được bảo vệ. 
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Hãy nhớ những đoạn trong sách Xuất Hành của Cựu Ước, khi những ai đánh dấu 

khung cửa của nhà họ với máu chiên, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ. Vì thế, 

tất cả những ai có Máu trong nhà, không phải Máu Chiên, nhưng Máu của Ðấng Thánh 

Cứu Chuộc, của Lòng Thương Xót Ngài, tất cả những ai ẩn náu trong Hy Tế trên Thập 

Giá, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ, và sẽ không làm hại họ. Ðó là những gì 

Cha muốn các con nhớ, các con thân mến. Hãy cầu nguyện thường xuyên với Tổng Lãnh 

Thiên Thần Micae, bởi vì Ngài sẽ giúp Cha trong trận chiến lớn, Chúng Ta sẽ sớm chiến 

đấu chống lại sự dữ, tên ngụy Kitô và những người cứu tinh giả. 

Các con thân mến, các con không phải sợ hãi, nhưng hãy đặt mình dưới Áo Choàng 

bảo vệ của Ðức Mẹ. Ðiều này rất quan trọng, bởi vì Mẹ sẽ đánh dấu nhà các con với Máu 

Châu Báu, Máu đổ trên Thập Giá, và sẽ mang đến cho các con tình yêu của Thiên Chúa Cha 

Hằng Hữu, chứ không phải công lý Ngài. Ðức Mẹ sẽ đánh dấu những căn nhà này, và Ðức 

Mẹ cũng sẽ đánh dấu các con, đừng quên điều này. Các con thân mến, với Máu Thánh, Cha 

chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để các con đừng quên đi tất cả 

những tháng mà Cha và Ðức Mẹ đến để giảng dạy các con, để chuẩn bị cho thời gian khắc 

nghiệt đang đến. 

Hãy luôn luôn nhớ đến Lòng Thương Xót Cha và Máu Châu Báu Cha. Ðừng quên 

chúng, các con thân mến. Hãy tin Cha, hãy tin, Các con thân mến, hãy tin rằng Cha và Ðức 

Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Cha và Ðức Mẹ yêu thương các con nhiều đến nỗi khi tất cả 

các con của Cha xin Cha, Cha sẽ bảo vệ, và Ðức Mẹ cũng sẽ bảo vệ. Ước gì bình an, đức tin, 

tình yêu, sự thật, và ơn phân định ở lại trong tâm hồn các con, và làm cho các con nhẫn nại 

trong thời kỳ cuối khắc nghiệt đang đến. Và đừng mất can đảm, các con thân mến, bởi vì tất 

cả những ai nhẫn nại sẽ được phần thưởng. 

Del Inmaculado Corazon De Maria 

Y El Sacratisimo Corazon De Jesus Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord 

Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Thiên Chúa. 

 

 

SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ CÁC LINH MỤC 
Guatêmala, Ngày 16 Tháng 7 Năm 1989 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI QUA CHỊ 

GUAĐALUPE 

 

Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con, nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần. Hỡi các con, Giêsu Nagiarét, Con của Đức Đồng Trinh Maria, là Thiên Chúa của 

Tình Yêu, Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá để chết cho tình yêu thương, giờ đây 

đang nói với chúng con. Hỡi các con thân yêu, hôm nay Ta nói với chúng con về CÁC LINH 

MỤC, những người con trai của Ta. Ta đã nói với chúng rằng: “Mọi quyền năng trên trời và 

dưới đất đều đã được ban cho Ta. Chúng con hãy đi khắp thế giới để rao giảng Phúc Âm của 

Ta cho mọi người, Hãy rửa tội cho mọi người nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy 

cho mọi người tuân giữ các điều Ta đã truyền cho chúng con phải tuân giữ. Ai tin và chịu Phép 

Rửa Tội thì sẽ được cứu rỗi, nhưng kẻ nào không tin sẽ bị án phạt. Hãy giảng dạy muôn dân 

phải thống hối để được ơn tha thứ tội lỗi.” 

Các linh mục là những kẻ giúp Ta xây dựng Đền Thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Các 

linh mục là nền tảng cho sự cứu rỗi các linh hồn. Và chính vì thế Ta đã phán rằng: “Chúng 

con hãy sống thánh thiện, vì Chúa Cha của chúng con ở trên trời là Đấng Thánh. Chúng con 

là ánh sáng và là muối của trái đất. Vậy nếu ánh sáng trở nên mờ tối và muối trở nên lạt lẽo, 
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thì còn được lợi ích gì nữa? Chỉ còn đáng vứt ra ngoài đường cho chân người ta đạp lên mà 

thôi.” Bởi thế, sự thánh thiện của chúng con mang tính cách đặc biệt và độc nhất. 

Các linh mục và nữ tu là những đứa con cưng của Ta. Nhưng ngày nay, chúng đã trở 

nên những kẻ làm cho ta đau khổ nhiều nhất, và chúng đã làm cho Mẹ Cực Thánh của Ta phải 

khóc vì sự bất phục tòng của chúng và vì tội lỗi của chúng. Hỡi các con trai thân yêu của Ta, 

hỡi các linh mục của Ta, chúng con là những ngôi sao sáng của Hội Thánh. Nhưng vì tinh thần 

bất phục tòng và vì lòng kiêu căng, chúng con đã trở nên bóng tối cho đàn con của Ta, do sự 

hoang mang ngự trị trong linh hồn chúng con. Kìa! Kẻ nào được ban cho nhiều, thì kẻ ấy phải 

bị đòi hỏi nhiều chứ. Chúng con đã không tuân theo mệnh lệnh của Ta để đi rao giảng Phúc 

Âm của Ta cho nhân dân thế giới. Chúng con thiếu sự hiểu biết, và vì không hiểu biết, nên 

chúng con đã phản bội Ta bằng cách rao giảng những Phúc Âm không phải là Phúc Âm của 

Ta. Nếu chúng con không hối cải, chúng con sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, bởi vì chúng 

con đã đi theo những chủ thuyết ngoại lai và chúng con đã nhạo cười Giáo Lý của Ta. Và vì 

những lầm lỗi của chúng con, Thánh Danh của Ta đã bị xúc phạm, Thánh Thể của Ta đã bị 

xúc phạm. Những linh mục gian ác làm như vậy đã chà đạp lên Máu Thánh của Ta, và đã làm 

cho Cuộc Hy Tế của Ta trên thập giá trở nên vô ích. Và các thành quả của Công Cuộc Cứu 

Chuộc bị hư mất, vì các thành quả đó không tới được các người anh em của chúng con. Hỡi 

các linh mục, hỡi các con trai của Thánh Tâm Ta, hãy nghe đây. Những người nào trong chúng 

con bị bách hại và bị ghét bỏ mà vẫn giữ được lòng trung thành với Giáo Lý của Ta. Ta sẽ ban 

cho chúng con sự sống vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi Ta thiết lập chức Linh Mục để 

mưu ích cho các dân tộc. Chúng con là con cái của Trái Tim đau thương của Ta, chúng con là 

con của Linh Hồn hấp hối của Ta, chúng con là những kẻ Ta lựa chọn, để chiến đấu trong cuộc 

chiến vĩ đại chống lại Ma Quỷ. Hỡi các con thân yêu, những người trong chúng con mà đã giữ 

được lòng trung thành với Giáo Lý của Ta, đã không chấp nhận những chủ thuyết ngoại lai 

hoặc không chấp nhận những kiểu cách đáng chê cười, chúng con đừng sợ. Hãy giữ vững tâm 

hồn, và hãy ngước mặt lên, vì giờ cứu độ đã gần kề. Chúng con hãy coi chừng ngày đêm không 

ngừng, bởi vì kẻ thù muốn tiêu diệt chúng con. Hỡi các con thân yêu, hãy vững lòng, bởi vì 

cuộc chiến đấu trong đó chúng con phải làm chứng cho Ta là cuộc chiến đấu đang tới gần. 

Chúng con hãy đứng lên, và hãy cùng với dân của Ta trông đợi Chuyến Tái Lâm của Ta. Hỡi 

các con thân yêu, chúng con hãy dạy cho dân của Ta tất cả những gì Ta đã dạy cho chúng con, 

bởi vì thế giới đã quên những điều Ta đã dạy. Chúng con hãy làm cho tâm trí và linh hồn mình 

trở nên trong sạch, hãy dạy cho dân ta các nhân đức, bởi vì Ngày Vĩ Đại của Cơn Thịnh Nộ 

Đức Chúa Trời đang tới gần. Và vào Ngày Đó, thế giới sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mọi 

người và vì lòng gian ác trong các tội lỗi của nhân loại. Nhưng Ta sẽ thương yêu và bảo vệ 

những kẻ tiếp nhận Ta. Thiên Chúa nhân từ sẽ bao bọc và che chở đàn con trong những ngày 

khốn quẫn, bởi vì Ta biết đàn chiên của Ta, và đàn chiên của Ta biết Ta. 

Hỡi các linh mục, là những con trai của Thánh Tâm đau khổ của Ta, chúng con hãy dạy 

cho dân của Ta biết tăng trưởng trong Đức Tin, trong ân sủng, trong các nhân đức, và hãy dạy 

cho dân của Ta biết cách từ bỏ mọi tội lỗi. Chúng con hãy dạy cho dân của Ta biết rằng phá 

thai, ngoại tình, ly dị và đa thê đều là tội ác, và những thứ đó phá hủy linh hồn và trái tim. 

Kìa! Hỡi các con trai của Thánh Tâm đau khổ của Ta, nếu chúng con không lên tiếng 

để nói ra, thì nhiều người sẽ bị hư mất, vì nhiều cơn thống khổ đang xẩy tới trên thế giới. Hỡi 

các con trai rất thân yêu của Ta, tại sao chúng con im lặng? Chúng con sợ ai? Phải chăng 

chúng con không tin tưởng nơi Ta? Trong Thánh Kinh đã có nói về ngày Ta Tái Lâm mà. Tại 

sao chúng con không chịu rao giảng điều đó? Hỡi các con thân yêu, sự cùng tận của thời gian 

đang đến gần, và những sự đau khổ của loài người đã bắt đầu. Và loài người đang mau bước 

tới số phận của mình, đó là số phận Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Và số phận Thiên Đàng hay 

Hỏa Ngục là một điều tùy thuộc vào việc làm của mỗi người trong cuộc hành trình ngắn ngủi 
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của mình trên mặt đất. Hãy tới, hãy yêu mến Đức Chúa Trời, bởi vì nếu thực sự có lòng yêu 

mến Đức Chúa Trời, thì chúng con sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi, bởi vì những 

kẻ thực sự kính mến Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Hỡi các con trai thân yêu, chúng con 

hãy gột rửa lòng mình khỏi sự gian dối, khỏi lòng kiêu căng, khỏi bạo hành, khỏi sự giận dữ, 

khỏi lòng ghen ghét, khỏi lòng tham lam, khỏi sự thèm muốn và ganh tị, là những thứ cản trở 

làm cho ân sủng không thấm nhập vào lòng chúng con được. 

Hỡi các con trai thân yêu, chúng ta đang sống trong thời kỳ mất Đức Tin, bởi vì Thánh 

Giá và Máu Cực Thánh của Ta đã bị chà đạp lên. Ta đã phán rằng, khi nào chúng con thấy 

điều đó, nghĩa là chúng con thấy khởi sự xẩy ra những nỗi thống khổ, thời kỳ đại khốn quẫn, 

thì đó là dấu chỉ Ngày Ta Tái Lâm. Vậy mà, hỡi các con trai của Ta, tại sao chúng con không 

nói cho dân Ta biết về Ngày Tái Lâm của Ta? Tại sao chúng con không lên tiếng để rao giảng 

điều đó? Phải chăng bởi vì chúng con không đọc được những dấu chỉ của thời gian? 

Hỡi các linh mục, hỡi những người con trai của Thánh Tâm Ta, Ta nói với những người 

trong chúng con còn giữ được lòng trung thành với Giáo Lý và với Cuộc Hy Tế của Ta, cũng 

như nói với những người bị bách hại nhưng vẫn giữ được Đức Tin chân chính và không bị 

nhiễm lây với những chủ thuyết ngoại lai. Ta nói với những linh mục nào tin vào các sứ điệp 

của Ta và các sứ điệp của Mẹ Thánh của Ta. Hỡi các con trai thân yêu, chúng con hãy rao 

giảng cho dân của Ta về Ngày Tái Lâm của Ta, hãy chuẩn bị tâm hồn chúng con, hãy an ủi 

những con chiên yếu đuối, hãy chữa lành những con chiên bị thương tích, và hãy đi tìm những 

con chiên đã đi lạc mất. Những ai bền chí đến cùng, thì sẽ được cứu rỗi. Chúng con là những 

ngôi sao sáng trong bầu trời tối đen dày đặc này, là ánh sáng chiếu soi cho nhiều linh hồn. Hỡi 

các con thân yêu, hãy đứng lên, và hãy chiến đấu, bởi vì kẻ nào không đi theo Ta là chống lại 

Ta. Và hỡi những người con trai kia, với sự mất Đức Tin, chúng con đã trở nên những linh 

mục xấu, những chủ chăn xấu, chỉ biết tìm cách phục vụ bản thân mình. Chúng con đã không 

chu toàn nghĩa vụ đóng vai trò cứu rỗi các linh hồn. Và chúng con đã đi theo những chủ thuyết 

ngoại lai. Và chúng con không chịu mặc áo dòng tu của linh mục, và chúng con đã quên đi 

phẩm giá của chức Linh Mục. Hỡi các linh mục kia, là những kẻ đã bỏ Ta để đi lập gia đình, 

chúng con sẽ bị loại trừ khỏi Nước Thiên Đàng, bởi vì chúng con đã không chấp nhận thập 

giá Ta đã ban cho chúng con. Trái lại, chúng con đã đi tìm một thập giá không thuộc về chúng 

con. Và với hành động như thế, chúng con đã đổi Thiên Đàng để nhận lấy Hỏa Ngục. Nếu 

chúng con không ăn năn hối cải, chúng con sẽ bị trừng phạt nặng nề. Những kẻ nghe theo 

tiếng gọi của Ma Quỷ và làm gương mù cho đàn con nhỏ của Ta, những kẻ đó, khi Ngày Phán 

Xét tới, sẽ ước ao rằng thà mình đừng sinh ra thì hơn. 

Những linh mục làm ô nhục phẩm giá đoàn con trai của Trái Tim đau khổ hấp hối của 

Ta, vì chúng đã trở thành dâm ô đồng tính và đã làm gương mù lôi kéo kẻ khác phạm tội, 

chúng đã và đang làm ung thối giới trẻ em và thanh thiếu niên. Nếu chúng con không ăn năn 

hối cải và thay đổi nếp sống, thì chúng con sẽ bị ném vào Hỏa Ngục, y như chúng con vứt đi 

những rác rưởi thối tha ghê tởm, mà nhìn thấy đủ làm cho chúng con nôn mửa. 

Sắp đến lúc Ta sẽ phân rẽ lúa ra khỏi cỏ dại trong Hội Thánh của Ta. Và những 

kẻ nào thuộc hàng ngũ cỏ dại, thì chỗ ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, để phải chịu cực hình 

đời đời. 

Hỡi các linh mục, giám mục, hồng y và các nữ tu sĩ của Ta, hãy nghe cho kỹ điều này: 

Hôm nay Ta nói với những kẻ đã bỏ Giáo Lý của Ta, Ta nói với những kẻ đã sa vào một thứ 

tội hiện nay đang lan tràn trên thế giới, những kẻ đã theo những giáo lý ngoại lai, chúng con, 

những kẻ đã lừa gạt dân của Ta bằng cách sử dụng Danh của Ta, chúng con, những kẻ đã làm 

gương mù cho cả thế giới vì tội lỗi của chúng con, Ta đang nói với chúng con đây. Tội lỗi của 

chúng con đang kêu gào đòi sự trừng phạt của Chúa Cha Hằng Sống. Bàn tay của chúng con 

đã nhuốm nhơ bẩn. Ta chán ghét các lời kinh nguyện của chúng con vì nhuốm máu của những 
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kẻ vô tội. Những buổi họp của chúng con làm cho Ta nặng lòng. Ta đã chán ngấy, và Ta sẽ 

đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn đến chúng con nữa. Và khi chúng con gia tăng lời cầu 

nguyện, Ta cũng sẽ chẳng nghe, vì bàn tay của chúng con nhuốm đầy máu và tội lỗi. Chúng 

con hãy rửa sạch linh hồn mình cho trong sạch, hãy tắm gội và xóa bỏ tội lỗi của chúng con 

khỏi trước mắt Ta. Hãy ngưng làm những điều tội lỗi, hãy ngưng lấy Danh Ta để lừa gạt dân 

của Ta. Hãy xa lánh trường chính trị, bởi vì chính trị là một cạm bẫy rất mạnh sẽ đưa chúng 

con xuống Hỏa Ngục. Đừng sống đạo đức giả trước mặt Đức Chúa Trời và trước con mắt loài 

người nữa, vì Ta biết chúng con, và bởi vì thời giờ đang sắp tới lúc chúng con chẳng còn có 

thể đánh lừa được ai nữa. 

- Khốn Cho Những Linh Mục Đã Bỏ Áo Dòng Để Mặc Áo Như Người Đời! 

- Khốn Cho Những Linh Mục, Giám Mục Và Hồng Y Đã Đem Những Giáo Lý Ngoại Lai 

Vào Xâm Nhập Hội Thánh Của Ta! 

- Khốn Cho Những Linh Mục Đã Phạm Tội Và Dụ Dỗ Kẻ Khác Phạm Tội! 

- Khốn Cho Những Nữ Tu Sĩ Đã Làm Ô Uế Giường Trinh Nữ Của Mình!  

Khốn cho những linh mục và giáo dân nào thuộc Phong Trào Thánh Linh Canh Tân, bởi vì 

chúng là lực lượng được Ma Quỷ sử dụng để chống lại Ta và đoàn con trai chân chính của 

Ta! Khốn cho chúng con, là những kẻ mà Ta đã nói về chúng con rằng: “Chính tại nơi đây Ta 

sẽ trao một số người trong chúng bay cho hội đường của Satăng…” Chúng con là những kẻ 

xưng mình là con cái của Thiên Chúa nhưng không phải vậy, chúng con chỉ nói láo! 

Không bao lâu nữa Ta sẽ trở lại. Hãy giữ gìn cẩn thận những gì chúng con đang có để không 

ai lấy mất triều thiên của chúng con. Đối với những kẻ thắng trận, Ta sẽ làm cho chúng con 

nên cột trụ của Đền Thờ Thiên Chúa. Hỡi những kẻ có tai, hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh 

Linh Phán bảo Hội Thánh. Hỡi các con thân yêu, Ta sẽ nói cho các con nghe một sự thật vĩ 

đại. Cái nhóm người tự xưng mình là Phong Trào Thánh Linh Canh Tân đã gây ra nhiều tai 

hại. Và chúng còn tiếp tục gây ra tai hại bởi vì chúng không muốn nghe những lời cảnh báo 

của Ta. Chúng không phải là con cái của Ta, nhưng chúng là con cái của Ma Quỷ. Hãy đọc 

những gì Ta đã phán được ghi trong Kinh Thánh. Chúng là những kẻ gây ra sự rối loạn, gây 

ra sự khốn khổ, gây ra tội lỗi, và gây ra những sự đau khổ trong Hội Thánh của Ta. Hỡi các 

con thân yêu, Ta đau khổ vì dân của Ta đã bị Ma Quỷ lừa bịp. Hỡi các con thân yêu, nhóm 

người thuộc phong trào này đã gây chiến đánh lại những con trai chân chính của Ta, đánh lại 

những linh mục chân chính của Ta. Chúng gây chiến tấn công Ta và Mẹ Thánh của Ta. Chúng 

con hãy coi chừng, bởi vì ta cảnh giác chúng con rằng phong trào này đã được thằng quỷ 

Satăng đem xâm nhập vào Hội Thánh  của Ta, bởi vì nó muốn làm như thể nó là Ta, rồi từ đó 

gây chiến chống lại Ta. Hỡi các con thân yêu, những ai trong chúng con thuộc phong trào này, 

hãy rút ra khỏi ngay lập tức trước khi quá trễ để rút khỏi, bởi vì khi chúng con nhận ra rằng 

Đấng mà chúng con tôn thờ không phải là Ta, thì lúc đó là quá trễ rồi. Hỡi các con thân yêu, 

những ai trong chúng con mà đi theo phong trào này, nếu thật lòng yêu mến Ta, hãy quay trở 

lại, và đừng có nghe theo những giáo điều của Ma Quỷ và sự mất đức tin của phong trào này. 

Chúng là những kẻ đã thay đổi nghi thức Thánh Lễ, thay đổi các Bí Tích, thay đổi Giáo Lý 

của Ta, và đuổi theo tấn công các con trai con gái chân chính của Ta. Kìa! Chúng con chỉ còn 

một thời gian ngắn ngủi nữa mà thôi, bởi vì hiện nay chúng đã xâm nhập vào Hội Thánh, và 

nắm giữ được những địa vị cao cấp nhất trong Hội Thánh rồi. Chúng nói rằng chúng là con 

cái của Ta, nhưng thực sự thì chúng không phải là con cái của Ta. Chúng nói láo. Hãy coi 

chừng, hỡi con cái của Ta, hãy coi chừng. Phải chăng Giáo Lý của Ta cần phải được canh tân 

như chúng vẫn rêu rao? Hỡi các linh mục của Thánh Tâm Ta, hãy biết phân biệt. Chúng là lũ 

linh mục giả, là con cái của Satăng, là những kẻ tấn công chúng con, là những kẻ đã thay đổi 

Giáo Lý của Ta, và chúng đã hiệp nhất với những kẻ gian ác, chúng chẳng phải như vậy sao? 

Sự dữ hiện đang có mặt trên trái đất cùng các tiên tri giả, các vị thụ khải giả, các con chiên giả 
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của Đức Chúa Trời, các linh mục giả, các kẻ theo Phong Trào Thánh Linh Canh Tân, các kẻ 

theo Tam Điểm, các tín đồ Do Thái Giáo, các phù thủy và các tín đồ của các tôn giáo giả dối, 

tất cả đều đã hiệp nhất lại với nhau để tiêu diệt Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời và 

các con cái chân chính của Chúa. Nhưng Ta sẽ ở với chúng con cho tới Ngày Tận Cùng các 

thế kỷ, và sự dữ sẽ không thắng được. Hỡi các con trai của Ta, nếu chúng con thực sự yêu mến 

Ta, chúng con hãy nghe theo các lời chỉ bảo của Mẹ Cực Thánh của chúng con, là Đức Thánh 

Nữ Đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ là Đấng nắm giữ vai trò quan trọng trong trận chiến này. 

Nếu chúng con không nghe theo lời Mẹ, và chúng con không chịu từ bỏ phong trào ghê gớm 

này, chúng con sẽ bị liệt vào hàng ngũ những kẻ chống lại Đấng Đã Được Xức Dầu của Chúa, 

bởi vì thằng quỷ Satăng đang chuẩn bị dân của nó cho Ngày Vĩ Đại theo đúng như đường lối 

của Ta cho ngày đó. 

Thế rồi, tất cả những kẻ không ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa đều sẽ rơi 

vào tay thằng quỷ. Và nếu chúng con để cho thằng quỷ lừa bịp chúng con, thì đó là một dấu 

hiệu xấu. Và tất cả những kẻ tôn thờ Con Thú sẽ bị án phạt đời đời. Nếu chúng con không 

nghe những lời cảnh báo này của Ta, chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi lên chống Chúa 

Kitô thật. Hỡi các con trai của Ta, hãy quay trở lại, bởi vì nếu chúng con còn kết hợp với 

những kẻ thuộc Phong Trào Thánh Linh Canh Tân cùng tất cả những tân giáo điều mà chúng 

đã bày đặt ra để chống lại Ta, thì chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi lên chống Chúa 

Kitô thật. Chúng con hãy đọc lại lời Ta đã phán: “Rồi người ta sẽ nạp chúng con để chúng con 

sẽ bị tra tấn và bị giết chết. Và chúng con sẽ bị tất cả các dân tộc ghét bỏ vì Danh của Ta. Thế 

rồi, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng vì gương mù, và một số người sẽ phản bội, và một số người 

sẽ bỏ ra đi. Và sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện để đánh lừa được nhiều người. Và vì có quá 

nhiều tội lỗi gian ác, nên tình yêu nơi nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh. Thế rồi, chỉ những ai 

bền chí đến cùng mới được cứu rỗi. Tin Mừng về Nước Trời này sẽ được rao giảng khắp nơi 

trên thế giới để làm chứng trước mặt mọi dân tộc, và lúc đó mới Tận Thế. Hỡi các con, hãy 

nghe đây, trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta phán sẽ không qua đi.” 

Hỡi các con của Thánh Tâm đau khổ của Ta, chúng con hãy chú tâm để tâm trí chúng 

con không bị phân tán, để tâm hồn chúng con khỏi bị lu mờ vì ăn chơi phóng đãng, vì say sưa 

và vì những sự bận tâm cho cuộc sống, bởi vì Ngày Đó sẽ bất thình lình sập xuống trên đầu 

chúng con, và chúng con sẽ bị sa vào bẫy, bởi vì Ngày Đó sẽ xẩy ra trên đầu mọi người cư 

dân trên địa cầu. 

           Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện để chúng con có thể ra trước mặt Ta. 

Hãy giữ mình tỉnh thức để, nếu Ta có đến bất thình lình, Ta sẽ không bắt gặp chúng con 

đang mê ngủ. Điều Ta nói với chúng con, Ta nói với mọi người, đó là: “hãy tỉnh thức”. 

Hỡi các con trai thân yêu của Thánh Tâm sầu muộn của Ta, Ta ban phép lành cho chúng 

con, Nhân Danh Cha và Con Và Thánh Thần. 

Hỡi các con thân yêu, Ta biết công việc chúng con làm, và Ta biết chúng con chẳng 

nóng mà cũng chẳng lạnh. Thà rằng chúng con hoặc lạnh hoặc nóng. Nhưng vì chúng con hâm 

hẩm giở nóng giở lạnh, chúng con chẳng nóng hẳn mà cũng chẳng lạnh hẳn, nên Ta sẽ mửa 

chúng con ra khỏi miệng Ta. Vì chúng con nói rằng: “Tôi giầu có, tôi đã trở nên giầu có, tôi 

chẳng thiếu điều gì,” và chúng con chẳng biết rằng mình là kẻ bất hạnh, kẻ đáng thương hại, 

kẻ nghèo khó bần cùng, là kẻ mù, là kẻ trần truồng trơ trụi. Ta khuyên chúng con hãy mua 

sắm nơi Ta loại vàng thập thành đã được tôi luyện bằng lửa, để chúng con trở nên giầu có, và 

để chúng con có quần áo trắng tinh mà mặc, ngõ hầu chúng con khỏi bị xấu hổ vì trần truồng 

trơ trụi. Chúng con hãy xức thuốc linh thiêng cho mắt của chúng con để chúng con có thể nhìn 

thấy. Ta quở trách và sửa chữa những kẻ Ta thương mến, hãy sốt sắng và ăn năn thống hối. 

Kìa! Ta đã đến trước cửa, và Ta kêu cửa. Kẻ nào nghe tiếng gọi của Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào 

và ăn tiệc với người ấy. Kẻ nào chiến thắng, Ta sẽ đặt nó ngồi trên ngai của Ta, với Ta, như 
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thể chính Ta đã chiến thắng và đã ngồi trên ngai của Ta với Cha Ta. Kẻ nào có tai mà nghe, 

thì hãy nghe lời của Chúa Thánh Linh phán bảo Hội Thánh và các linh mục của Hội Thánh 

rằng: “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta phán sẽ không qua đi”. Ta ban phép lành cho chúng 

con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

 

 

SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG 
Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord  

(Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Thiên Chúa) 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ GỬI DÂN KHẢ ÁI 

NGƯỜI BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ (Guatêmala, ngày 8 tháng 2 năm 1990) 

 

1.     Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần. Hỡi các con thân yêu, Giêsu Nagiarét, Con của Đức Thánh Đồng Trinh Maria, 

là Thiên Chúa của tình thương, là Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá vì yêu thương 

chúng con; giờ đây đang nói với chúng con. Hỡi các con thân yêu, Ta đang nói với chúng con, 

bởi vì Ta muốn nói với trái tim của chúng con, vì thế chúng con hãy lắng tai mà nghe những 

lời Ta nói, để cho trong khi sự tối tăm đang ngự trị trên thế giới và trong tâm trí của đàn con 

Ta, những lời của Ta sẽ trở nên ánh sáng soi cho chúng con và cho Hội Thánh. Hôm nay Ta 

sẽ nói cho chúng con về NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG.  

2.     Hội Thánh do Ta lập thoạt đầu chỉ là một Hội Thánh rất bé nhỏ, một Hội Thánh 

bị ghét bỏ, bị bách hại và bị tàn sát. Ngay từ thời kỳ đầu, Hội Thánh của Ta đã có nhiều thánh 

tử đạo, và ngay từ lúc khai sinh, Hội Thánh đã phải lớn lên trong máu, trong nước mắt và trong 

đau khổ. 

Hội Thánh của Ta đã khởi sự với nhiều nỗi đau khổ, và lúc đó giáo hội Do Thái là giáo 

hội đã đóng đinh Ta vào thập giá đã chết. Các tín đồ Do Thái giáo đã chẳng yêu mến Cha của 

Ta cũng chẳng yêu mến Đấng Cứu Thế của chúng. Và vì lý do này, Thiên Chúa Duy Nhất, là 

Thiên Chúa của tình thương, đã từ bỏ chúng; và Thành Giêrusalem đã rơi vào tay quân thù 

của chúng và Đền Thánh Giêrusalem đã bị hủy diệt. Nhiều người Do Thái đã bị tàn sát, nhiều 

người khác đã bị bắt và bị đem bán làm nô lệ; và kể từ đó, dân Do Thái đã bị phân tán đi lưu 

vong rải rác khắp mặt đất. Và chúng đã bị Thiên Chúa lên án phạt mất nước, không còn quốc 

gia Do Thái nữa, chẳng còn hòa bình nữa, chẳng còn có vua Do Thái nữa; và những nỗi nhục 

nhã cùng sự chê bai nguyền rủa chúng phải chịu là điều mọi dân tộc trên thế giới đều biết. 

3.     Kể từ khi quốc gia Do Thái và Do Thái giáo bị hủy diệt, người Do Thái đi đến 

đâu, thiên hạ nghe nói đến tên Do Thái là người ta chê bai, khinh bỉ, vì chúng đã giết Đức 

Chúa Trời. Và chúng sẽ còn phải chịu những sự chê bai, khinh bỉ đó mãi mãi cho đến khi nào 

chúng chấp nhận và tin Ta, tin vào Thiên Chúa mà cha ông của chúng đã đóng đinh trên thập 

giá. 

4.     Hội Thánh của Ta khởi sự là một Hội Thánh bé nhỏ và bị ghét bỏ. Nhưng dần dần 

Hội Thánh của Ta bắt đầu lớn mạnh, vì Ta giúp cho Hội Thánh của Ta nảy nở, và đoàn con 

cái của Ta bắt đầu công việc thánh hóa của mình trên thế giới. Đến sau, Hội Thánh thoát được 

cảnh xáo trộn và bắt đầu công việc thi hành sứ mạng cứu rỗi. Nhưng thằng quỷ Satăng thì đâm 

ra giận dữ vì thành quả lớn lao của Hội Thánh. Bởi thế cho nên nó gây ra những trở ngại, nó 

mai phục và quấy phá nhằm làm cho đàn con của Ta sa ngã, nó tạo ra những kẻ thù để bọn 

này chống lại Hội Thánh. Nhưng trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã thắng biết bao bè rối, biết 

bao gương mù là thứ cản trở công việc cứu chuộc nhân loại. 

5.     Thằng quỷ Satan đã tạo nên những nỗi đau khổ như thế. Và vì những nỗi đau khổ 

đó, Hội Thánh đã luôn luôn ở trong tình trạng phải chiến đấu với kẻ thù từ Hỏa Ngục. Nhưng 
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để có thể đương đầu với lũ quỷ này, Hội Thánh đã phải trông nhờ vào các linh mục của Hội 

Thánh, là những người thánh thiện có nhiệm vụ đi rao giảng chân lý, rao giảng việc thực hành 

các nhân đức bằng gương sáng trong cuộc sống của mình, rao giảng sự đọc kinh cầu nguyện 

và sự hy sinh hãm mình, rao giảng lòng yêu mến Chúa là Ta. Thế nhưng, không phải luôn 

luôn là như thế, bởi vì trong thời gian đầu, những con trai của Ta đã thoát được những cạm 

bẫy của ma quỷ và đã chết trong sự thánh thiện, trong tinh thần hăng say, trong sự hy sinh đau 

khổ và trong tinh thần yêu mến Ta, đã không để cho ma quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh 

của Ta. Và nhờ đó, đám con trai của Ta đã sống trong ánh sáng. Vì Ta thấy lòng hăng say của 

chúng, thấy lòng yêu mến Chúa của chúng, nên Ta đã bao bọc che chở chúng và Ta đã luôn 

luôn giúp chúng giữ cho Hội Thánh của Ta được thánh thiện và trong sạch. Nhưng, sau khi 

đám con trai đầu tiên đó chết đi, đám con trai khác nối tiếp đã đem những tư tưởng ngoại giáo 

xâm nhập Hội Thánh, gây ra biết bao điều tai hại cho đàn con của Ta. Những linh mục về sau 

này đã không có sức mạnh, đã không để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng, và rồi chúng 

đã gục ngã trong tay thằng quỷ Satan. 

6.     Có một số giáo hoàng chẳng phải là giáo hoàng, nhưng mà là ngụy giáo hoàng, vì 

chúng không yêu mến Hội Thánh, chúng không bênh vực và bảo vệ Hội Thánh, chúng không 

chăm sóc Hội Thánh, chúng không phụng sự Hội Thánh; trái lại, chúng gây ra nhiều điều tai 

hại cho Hội Thánh. Có một số trong đám con trai của Ta đã xử sự như những đứa con phản 

nghịch, và chúng đã hướng dẫn đàn con của Ta trong tinh thần kiêu căng bất phục tùng. Chúng 

không tỏ ra nỗ lực, chúng không cầu nguyện với lòng khiêm nhường, chúng quên mất cuộc 

sống khiêm nhường và khôn ngoan; và chúng nhạo cười những lời cảnh báo của Ta. 

7.     Nhiều kẻ trong đám con trai của Ta đã bỏ đạo, vì chúng quên cầu nguyện để xin 

Chúa Thánh Linh soi sáng cho. Nhưng Ta yêu thương chúng, Ta không quên chúng, và với 

tình thương bao la, Ta gửi Chúa Thánh Linh xuống cho chúng. Thế nhưng, những giáo hoàng 

này, vì kiêu căng tự phụ, đã không muốn nghe lời Ta. Chúng từ khước, không chịu nghe lời 

của Chúa Thánh Linh nói với chúng qua những công cụ yếu đuối, những công cụ này có khi 

là người nam, có khi là người nữ. Đã có biết bao công cụ yếu đuối này được Ta gửi đến với 

sứ mệnh hướng dẫn và khuyến cáo đám con trai này của Ta, một số đã nghe lời Ta, một số 

khác đã không nghe lời Ta. Những kẻ nghe theo lời Ta là những kẻ có lòng khiêm nhường và 

có tinh thần biết phục tùng, chúng đã không để cho ma quỷ phá hoại được Hội Thánh của Ta. 

Còn những kẻ không có lòng khiêm nhường, cũng không có tinh thần phục tùng nghe theo 

tiếng nói của Ta, thì đã mở cửa cho bọn phản bội Ta xâm nhập Hội Thánh; và làm như thế 

chúng đã trở thành ngụy giáo hoàng. 

8.     Hỡi các con của Ta, Ta muốn nói với chúng con về từ ngữ này, bởi vì nhiều người 

trong đám con trai của Ta không hiểu rõ về từ ngữ này, và chúng đâm ra hoang mang. Ngụy 

giáo hoàng không phải là một người lật đổ một giáo hoàng để rồi mình lên ngôi giáo hoàng. 

Ý nghĩa đích thực của chữ “ngụy giáo hoàng” là như thế này: Một người con trai của ta làm 

chủ chiên, lãnh đạo Hội Thánh của Ta, nhưng rồi quay ra chống lại Ta, chống lại Giáo Lý của 

Ta và làm hại đoàn chiên của Ta, thì đó là một ngụy giáo hoàng. 

9.     Có một số giáo hoàng đã chết trong khi còn mang trọng tội, bởi vì chúng đã không 

muốn sống khiêm nhường và không biết nghe theo lời của Ta. Nhiều người đã nói: “Làm sao 

có thể xảy ra điều đó được! Bởi vì các giáo hoàng đều có Chúa Thánh Linh trợ giúp.” Đúng 

như thế, các giáo hoàng đều có được Chúa Thánh Linh trợ giúp, nhưng nếu chúng không nghe 

lời Ta, thì Chúa Thánh Linh sẽ bỏ rơi chúng, để mặc chúng với óc phản loạn và với dục vọng 

của chúng; và khi chúng phạm tội mà không xưng tội với ý chí quyết tâm sẽ không tái phạm 

nữa, thì điều đó sẽ làm cho chúng không biết nhìn thấy và nghe thấy gì nữa. Qua nhiều thế kỷ, 

Ta đã chứng tỏ cho chúng biết rằng không có Ta thì chúng chẳng thể cai trị Hội Thánh được, 

chúng chẳng có thể hướng dẫn dân của Ta trên con đường chính trực, chúng chẳng làm được 
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gì. Ta trao phó Hội Thánh của Ta vào tay chúng để chúng giảng dạy cho con cái của Ta biết 

Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta. Nhưng ngày nay, chúng đã đem giảng dạy những 

giáo lý giả dối, những giáo lý này lừa bịp đàn con cái của Ta, làm cho con cái của Ta rơi vào 

tình trạng mất đức tin, xa lìa Giáo Lý chân chính của Ta. 

10.     Với các con trai của Ta là các giáo hoàng, Ta đã nói với chúng bằng nhiều cách 

khác nhau, qua nhiều vị thụ khải và nhiều nhà tiên tri khác nhau, và Ta đã nói để chúng tránh 

khỏi sự lầm lạc. Ta đã nói với chúng nhiều lần, nhưng chúng không hề lưu tâm đến những gì 

Ta nói. Mẹ Thánh của Ta cũng đã nói với chúng, nhưng chúng cũng chẳng hề quan tâm đến 

những lời Mẹ Ta đã nói. Hỡi lũ con trai này, thời giờ chẳng còn bao lâu nữa, bởi vì lúa và cỏ 

dại đã mọc cao và sẵn sàng cho mùa gặt, và đó là ngày tận cùng của thời gian. 

11.     Trong lịch sử các đời giáo hoàng, có những giáo hoàng tốt cũng như có những 

giáo hoàng xấu. Cũng có những vị giáo hoàng rất thánh thiện, và cũng có những giáo hoàng 

là ngụy giáo hoàng. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Điều đó có ý nghĩa rằng một số trong 

các người con trai của Ta đã để cho mình bị thằng quỷ lừa gạt, và chúng quên rằng mình là 

những phần tử sống động của một Hội Thánh Duy Nhất và Thánh Thiện. Chúng quên rằng 

chúng là những phần tử sống động của Hội Thánh của Ta. 

12.     Và Hội Thánh là một cây nho. Và cây nho đó chính là Ta. Ta là Đấng nuôi nấng 

đàn con của Ta. Ta là cây nho chân chính và Cha của Ta là người trồng nho. Và tất cả những 

ngành nho nào không sinh ra trái nho, thì Ta sẽ chặt đứt; còn những ngành nho nào sinh ra 

trái, Ta sẽ tỉa xén để nó sinh ra nhiều trái hơn. Các con trai của Ta là những ngành nho, và kẻ 

nào trung thành ở với Ta thì Ta sẽ ở với nó, và nó sẽ sinh ra nhiều trái; những kẻ nào không 

trung thành ở với Ta, thì sẽ bị chặt đứt như một cành cây khô héo và chết, trở nên vô dụng, 

chỉ còn để vất vào lửa đời đời. 

Chính vì thế, Ta đã bảo chúng rằng chúng phải tỉnh táo, vì ma quỷ rình rập và tìm cách 

vồ lấy chúng khi chúng không chuẩn bị để đối phó, mặc dầu Ta đã cảnh giác chúng qua những 

lần Hiện Ra của Ta cũng như những lần Hiện Ra của Mẹ Thánh của Ta. 

13.     Các con cái của Ta là giáo hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân 

không thể bưng bít một sự thật lớn lao mà Ta đã nói qua bao thế kỷ. Sự thật đó là MỘT GIÁO 

HOÀNG KHÔNG ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ NẾU XA LÌA KHỎI TA; GIÁO 

HOÀNG CHỈ ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ KHI HIỆP NHẤT VỚI TA, BỞI VÌ ĐÓ LÀ 

CHÍNH CHÚA THÁNH THẦN DÙNG GIÁO  HOÀNG ĐỂ PHÁN DẠY.  

Nếu giáo hoàng không hiệp nhất với Ta thì giáo hoàng cũng chỉ như bao nhiêu 

người khác, có thể sai lầm và có thể thay đổi. Sự thật lớn lao này là một điều loài người 

không thể phủ nhận, cho dù có kẻ muốn phủ nhận. 

Sự hoang mang đang lan tràn ngự trị trong Hội Thánh hiện nay là một dấu chỉ. Bởi vì 

khi Ta cầu nguyện trong vườn Giệtsêmani. Ta đã đem Phêrô và mấy môn đệ khác đi theo để 

chúng có thể tháp tùng Ta trong cơn sầu muộn; nhưng chúng đã chẳng tháp tùng Ta, vì chúng 

đã lăn ra ngủ và chúng không thể cầu nguyện. Ta đã cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, trong khi 

các môn đệ của Ta thì ngủ. Khi thấy Phêrô ngủ, Ta đã nói: “Hỡi Simong, con buồn ngủ phải 

không? Con không thể thức với Thầy một giờ đồng hồ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để 

khỏi sa chước cám dỗ, tâm trí thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Ta lại đi cầu nguyện 

và khi Ta trở lại, Ta thấy các môn đệ còn ngủ, mắt của chúng nặng trĩu vì buồn ngủ, và chúng 

không biết trả lời với Ta thế nào. Ta lại bỏ chúng đi cầu nguyện lần thứ ba. Và sau cùng Ta 

bảo chúng: “Bây giờ thì chúng con cứ ngủ đi, vì vậy giờ đã đến lúc Ta bị trao vào tay kẻ tội 

lỗi”. 

14.      Phêrô là hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên; và vì là giáo hoàng, Phêrô đại 

diện cho các người khác sẽ nắm giữ địa vị đó trong Hội Thánh của Ta; và trong khi Phêrô 

cùng với các môn đệ khác ngủ, thì Giuđa làm việc để nạp Ta cho kẻ thù. Nhưng Ta đã 
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cầu nguyện cùng Chúa Cha cho Hội Thánh này, để Hội Thánh sẽ toàn thắng trong trận 

chiến vĩ đại này. Vào lúc đó, Ta gọi Phêrô là Simong, vì lúc đó Ta chưa coi nó như là giáo 

hoàng. 

Phêrô phải được thử thách, trước khi nó được gọi là “Tảng Đá”. Như mọi người 

đều biết, Phêrô chối Ta ba lần. Và Ta đã cho phép điều này xảy ra để cho nhân loại thấy 

lòng thương xót của Thiên Chúa, để mọi người có thể hiểu được rằng, nếu Phêrô đã chối 

bỏ Ta, thì những giáo hoàng nối tiếp sau Phêrô sẽ ra thế nào. Nếu Phêrô chối bỏ Ta là 

Đấng đã dạy dỗ nó, đã yêu thương nó, đã coi nó như một người bạn, thế mà nó còn chối 

bỏ Ta, vậy thì những giáo hoàng sau này, là những kẻ chưa hề được Ta tỏ mình ra một 

cách nhãn tiền, sẽ đối xử ra sao? 

 

15.      Phêrô đã có thể chối bỏ Ta. Và điều đó đã được Ta cho phép xảy ra để loài 

người biết rằng giáo hoàng cũng chỉ là người, cũng như bao người khác, với những thiếu 

sót, những vấn đề khó khăn, những trở ngại trục trặc, những hoài nghi và nhất là với sự 

thiếu lòng yêu mến Ta; và cũng là để chứng tỏ rằng trong Hội Thánh cũng có giáo hoàng 

là người trong nhân loại. Và vì giáo hoàng là người trong nhân loại, nên cũng có những 

kẻ kiêu căng ngạo mạn, cũng có những kẻ yếu đuối và hèn nhát, nhưng cũng có những 

kẻ rất thánh thiện. 

Vụ Phêrô chối Chúa mang ý nghĩa của hai biến cố rất quan trọng, đó là ý nghĩa 

của sự khởi đầu một thời gian và ý nghĩa của sự tận cùng một thời gian. Phêrô là hình 

ảnh một giáo hoàng của thời kỳ đầu và hình ảnh một giáo hoàng của thời kỳ tận cùng. 

Phêrô ám chỉ một giáo hoàng mê ngủ, một Hội Thánh mê ngủ, trong lúc kẻ thù làm việc 

để tìm cách phá hủy Hội Thánh. Và Ta cầu xin Chúa Cha muôn đời cho Hội Thánh. Và 

Ta cầu nguyện, vì giáo hoàng cùng các người cộng sự viên của giáo hoàng hiện nay đang 

ngủ, ngủ một cách say mê, đồng thời không hề biết rằng trong khi mình ngủ, thì thằng 

quỷ làm việc để cướp đoạt các linh hồn và để phá hủy Hội Thánh. Và cũng vì lý do này 

nên Ta đã nói: “Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện, vì chúng con không biết ngày giờ. Hãy 

cầu nguyện, hãy cầu nguyện để chúng con khỏi sa chước cám dỗ.” 

16.      Chúng đã không để ý đến Ta, chúng đã bỏ sự cầu nguyện và sự ăn năn thống 

hối. Vì thế, chúng đã trở nên mồi ngon cho Satăng, vì thằng quỷ thấy chúng mê ngủ thì 

nó dễ dàng gieo rắc hạt cỏ dại vào ruộng lúa là Hội Thánh của Ta, gieo rắc sự hoang 

mang và tội lỗi. Và đám con của Ta là các giáo hoàng, là linh mục, giám mục, hồng y và 

nữ tu đang mê ngủ, bởi thế cho nên đã không biết khi nào thằng quỷ đã xâm nhập được 

vào Hội Thánh và đã gây ra biết bao sự xáo trộn. Và vì đây là một lỗi lầm rất lớn lao, 

cho nên nếu chúng không ăn năn hối cải và sửa chữa lỗi lầm lớn lao này, thì chúng sẽ bị 

kết án phạt. 

Hỡi các con thân yêu, Ta muốn nhắc lại một lần nữa rằng, như Phêrô đã chối Ta 

thuở trước thế nào, thì ngày nay Gioan Phaolô II cũng đã chối ta như vậy. Phúc cho 

những kẻ không nhiễm lấy gương mù vì lời Ta đang nói đây, bởi vì hôm nay Ta muốn 

nói cho chúng con nghe những sự thật. 

Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy mở mắt ra, hãy quan sát thời sự: Sự gian ác 

của quỷ đã xâm nhập Hội Thánh. Gioan Phaolô II đã chối Ta khi nó không chịu nghe 

theo lời kêu gọi của Ta bảo nó phải hủy diệt giáo lý của Công Đồng Vatican II; vì giáo lý 

này chống lại Ta khi nó không muốn trở lại với Thánh Lễ Triđentinô, không muốn từ 

bỏ Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo; khi nó bách hại các linh mục chân chính 

và giáo dân chân chính của Ta; khi nó liên kết với những kẻ vô đạo và đem tà thần đặt 

vào trong Thánh Đường của Ta. Vì lý do đó, nó không thể tránh được cuộc trừng phạt, 

bởi vì với tư cách là đại diện của Ta, nó phải lo cho con cái của Ta ăn năn thống hối, và 
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nhờ đó rất nhiều người sẽ được cứu rỗi, nhưng nó không nghe lời Ta và cũng chẳng thay 

đổi đường lối hành động của nó. 

17.     Đám con của Ta là giáo hoàng cũng như các linh mục không nhìn thấy sự ác 

hại do chúng đem xâm nhập vào Hội Thánh. Và vì không thấy như vậy, nên chúng nó 

đã đi theo con đường không phải do Ta, Đấng Sáng Lập Thần Thiêng, đã vạch ra cho 

chúng nó phải theo, mà chúng nó lại đi theo con đường đưa chúng nó tới chỗ mất Đức 

Tin, bởi vì chúng nó đã thay đổi Giáo Lý Thánh Thiện của Ta, thay đổi Cuộc Hy Tế Vĩnh 

Cửu mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta. 

Hỡi các con thân yêu, chúng con phải nghe lời Ta và phải hiểu rằng thời giờ đang 

đi đến chỗ tận cùng, và phải hiểu rằng cuộc đại trừng phạt mà Ta đã loan báo qua nhiều 

vị thụ khải là cuộc trừng phạt đang tới gần. Hãy nghe tiếng gọi thống thiết của Ta, bởi 

vì Tên Ngụy Kitô đang sắp sửa ra mắt trước toàn thể thế giới và nó sẽ ngồi vào ngai của 

Ta, bởi vì nhiều kẻ làm tay sai cho nó hiện đang cai trị Hội Thánh của Ta và chúng là 

những kẻ đang chuẩn bị cho Hội Thánh để đón chờ nó. Những kẻ có trách nhiệm lo việc 

cho Hội Thánh thì lại đang ngủ, và thằng quỷ thì lợi dụng sự lơ đãng chểnh mảng nặng 

nề của giới lãnh đạo Hội Thánh để gieo rắc mầm mống ác hại vào trong Hội Thánh. Và 

mầm mống ác hại của quỷ hiện đã sinh hoa kết trái và đang gây tai hại cho biết bao 

người trong đoàn chiên của Ta, nó gây hại cho toàn thể nhân loại. 

Hội Thánh sẽ mãi mãi bị nguy hiểm, nhưng nay là lúc chúng con phải cẩn thận và 

là lúc phải sống khôn ngoan để không bị rơi vào sai lầm, phải sống khôn ngoan để được 

Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, hầu thấy được ở đâu có sự nguy hiểm mà xa lánh. 

18.     Đây là thời đại Satan được đưa vào xâm nhập Hội Thánh. Ta đã nói điều đó 

trong Kinh Thánh, nhưng các kẻ trong giới lãnh đạo Hội Thánh thì lại không hiểu. 

Chúng nó nhạo cười các lời tiên tri nói về điều đó, và chúng nó gạt bỏ những lời tiên tri 

đó. Và vì thế, chúng nó đã đem Hội Thánh đến tình trạng tan rã như hiện nay. Thực vậy, 

thằng quỷ Satan đang phá hủy Hội Thánh, trong khi những kẻ lãnh đạo Hội Thánh thì 

lại không biết điều đó. Nếu có những linh mục hay người nào khác biết và nói ra, thì liền 

bị bịt miệng; làm như vậy là chúng đang tiếp tay với Satăng để cho mọi công việc của 

quỷ được tiến hành dễ dàng. 

Sự ác hại của quỷ bắt đầu xảy ra khi loài người, kể cả những kẻ đã hiến mình cho Chúa, 

quên Thiên Chúa và lại ôm lấy những giáo lý ngoại lai; một số còn làm loạn chống lại Thiên 

Chúa, chúng ủng hộ sự khôn ngoan của người đời, đồng thời chúng khước từ sự khôn ngoan 

của Thiên Chúa. Chúng đã bỏ Ta để theo đuổi một giấc mộng, để đâm ra tranh cãi và phạm 

hết lầm lỗi này đến lầm lỗi khác. Chúng không muốn hiểu và cũng chẳng muốn nài xin Chúa 

Thánh Linh soi sáng để chúng hiểu; và rồi từ từ chúng rơi vào chỗ bóng tối sâu thẳm. 

19.     Thằng quỷ Satan vốn luôn luôn muốn hủy diệt Hội Thánh, vì nó biết rằng, có Hội 

Thánh trên mặt đất, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thoát khỏi bàn tay của nó. Và vì thế, 

nó lợi dụng lòng kiêu căng tự phụ khoe khoang của loài người để thổi vào Hội Thánh những 

giáo lý vô thần ngoại lai và làm cho Hội Thánh sa ngã. Những kẻ đầu tiên sa vào lưới của 

Satan là những kẻ sống xa Ta, những kẻ tội lỗi, không thấy được sự ác hại của quỷ đang lơ 

lửng trên đầu của chúng, và chúng gia tăng phạm tội, làm cho thằng quỷ rất đỗi vui mừng, 

nhưng làm cho Ta rất đau buồn. 

Có những lý thuyết khủng khiếp của những triết gia vô đạo phát sinh ra trên thế giới,  

những triết thuyết này từ từ gây ra sự chết về phần linh hồn cho lũ con của Ta, và không phải 

chỉ gây ra sự chết cho lũ con của Ta, mà là sự chết cho toàn thể nhân loại. Thằng quỷ toàn 

thắng với sự tiếp tay và giúp đỡ của những kẻ đem những triết thuyết đó vào cho đàn con của 

Ta, và rồi từ đó bắt đầu một sự nhiễm độc lớn lao trong Hội Thánh. Loài người chấp nhận 

những triết thuyết vô đạo đó, và điều này làm cho loài người quên mất nguồn gốc thần thiêng 
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của mình, quên mất đời sống thiêng liêng và thánh thiện theo một khuôn mẫu hoàn thiện do 

Ta đem đến cho chúng, và chúng đổi lấy một đời sống vật chất, tối tăm và trống rỗng. Sự ác 

hại của quỷ trên thế giới và trong Hội Thánh đã bành trướng lớn mạnh, nhưng đám con ngây 

ngô của Ta thì lại phản ứng chậm chạp, chúng không ý thức được rằng chúng đang ở trong 

tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Sự ươn ái biếng nhác của chúng đã không chận đứng kịp thời 

các sự ác hại của quỷ, làm cho quần chúng đâm ra hoàn toàn dửng dưng đối với các quan điểm 

khác nhau về các quyền tự do của con người thời đại này, và đó là điều giết hại các linh hồn. 

20.     Sự ác hại của quỷ ngày càng lớn mạnh hơn, và Mẹ của Ta đã hiện ra với các con 

của Ta, nhưng các con của Ta không nghe lời Mẹ. Và vì chúng bác bỏ các sứ điệp của Đức 

Mẹ, nên tất cả các sự ác hại đã được Đức Mẹ loan báo đều đã dồn dập xảy tới, vì lũ con của 

Ta thay vì sửa đổi đời sống và từ bỏ tội lỗi, thì chúng lại càng phạm tội nhiều hơn. 

Sự ác hại của quỷ lan tràn lớn mạnh đến nỗi làm cho dân số những người con thánh 

thiện trở nên sút giảm nặng nề. Sự bành trướng tinh thần vô đạo đáng sợ, các hiệp hội bí mật, 

chủ thuyết tân đại, chủ nghĩa cộng sản và sự ác hại của quỷ đang cai trị thế giới, tất cả đều đã 

toa rập âm mưu với nhau để làm giảm sút con số tín đồ và phá hủy Hội Thánh. 

Tất cả những điều đó đều đã được Đức Mẹ là Rất Thánh Đồng Trinh Maria loan báo 

tại La Salette và Fatima, nhưng chẳng có một giáo hoàng nào trong số đàn con của Ta vâng 

lời nghe theo. Chẳng có giáo hoàng nào biết nghe những lời cảnh báo, lại còn khinh khi các 

lời cảnh báo đó, và vì thế, đã đem đến sự hủy hoại các linh hồn. Sự ác hại đã đến, vì lũ con 

của Ta không nghe các lời cảnh báo của Ta và các lời khuyên của Mẹ Thánh, tất cả các lời 

cảnh báo và lời khuyên nhủ này đều đã được thông tri cho các giáo hoàng, nhưng vì lòng kiêu 

căng tự phụ, chúng đã luôn luôn khinh thường các lời cảnh báo và khuyên nhủ đó. 

Sự ác hại của quỷ hiện đã lớn mạnh đến nỗi, muốn tránh khỏi tai họa lớn lao này, cần 

phải có một đức tin dũng cảm, bởi vì hiện nay đàn con chân chính của Ta cần có một đức tin 

như thế mới có thể chống lại nổi cuộc tấn công của thằng quỷ gian ác, và để có thể tiếp tục 

được đời sống trong ân sủng của Thiên Chúa. 

Vì những lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta tại Fatima đã không được nghe theo, nên 

chiến tranh đã xảy ra và đã để lại nhiều vết thương nặng nề trong Hội Thánh cũng như trên thế 

giới. 

21.     Nhiều người trong đám con cái của Ta đã mất đức tin và bỏ con đường chính đạo 

để ra đi trong sự buồn rầu sầu khổ, ra đi để đi theo những con đường khác. 

Chỉ còn một số rất ít người trung thành với đức tin, trong khi đó, các giáo hoàng thì đã 

quên mất nghĩa vụ linh thiêng của mình, là phải hướng dẫn và dạy bảo đàn con của Ta cho 

chúng biết Giáo Lý chân chính của Ta; các giáo hoàng đã quên mất lòng yêu mến và phụng 

sự Mẹ Thánh của Ta. Và vì thế, nhiều người không biết gì đến các chân lý cần thiết cho phần 

rỗi linh hồn của mình; và trong sự ngu dốt đó, sự ác hại của quỷ xâm nhập và làm mờ tối các 

linh hồn. 

Chiến tranh đã đem đến một sự xáo trộn trầm trọng, và tất cả những gì là quý giá nơi 

con người đều đã sụp đổ, nhường chỗ cho những gì là ác dữ của quỷ, là những điều thằng quỷ 

Satan và bè lũ tay sai đã từng chiến đấu trong bao năm để cố đem xâm nhập vào và bành 

trướng trong linh hồn đàn con của Ta. 

22.     Sự ác dữ của quỷ đã xâm nhập vào thế giới, nhưng sự xâm nhập có tính cách 

quyết định và tối hậu là sự xâm nhập vào Hội Thánh, và nó đã xâm nhập được vào Hội Thánh 

nhờ một lỗi lầm nặng nề của Gioan XXIII, khi giáo hoàng này triệu tập một công đồng khốn 

nạn. Tinh thần của ác quỷ Satan đã dứt khoát xâm nhập được vào Hội Thánh, và tất cả những 

gì bọn tay sai của quỷ đã làm nhờ những mánh khóe gian xảo bịp bợm thì đều đã được công 

bố. Và thế là bùng ra những vụ nổi loạn đầu tiên, thế là Giáo Lý Duy Nhất và Thánh Thiện 

mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta bắt đầu đổ nát tan tành từng mảnh. 



 191 

Và chính những linh mục đó, những linh mục không muốn có các tín điều, không muốn 

có các bí tích, chúng bắt đầu nói đến sự Nhập Thể làm người, sự Sống Lại, sự trinh tiết của 

Mẹ Thánh Ta, và rồi chúng bắt đầu gây hoang mang trong đầu óc lũ con của Ta bằng những 

lý thuyết sai lầm và xúc phạm của chúng. 

23.     Sự ác dữ của quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh đã đem đến cho thằng quỷ một 

cuộc chiến thắng vĩ đại, một điều mà nó đã cố gắng thực hiện từ lâu năm rồi. Sự ác dữ của quỷ 

được đem xâm nhập vào Hội Thánh phá hủy Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta, và 

việc đem xâm nhập đó lại do chính một giáo hoàng thực hiện. Việc đó không do đám con chân 

chính của Ta, cũng chẳng do các vị thụ khải chân chính của Ta, cũng chẳng do Ta, mà do 

chính các giáo hoàng đã gây ra, chính nhiều giáo hoàng khác nhau đã làm việc đó, các giáo 

hoàng này đã cộng tác với quỷ Satan để thực hiện được điều đó; và Gioan Phaolô II đã hỗ trợ 

giáo lý giả dối này, bất chấp những gì có thể xảy ra, làm thiệt hại cho linh hồn đám con cái 

của Ta. 

Chính các giáo hoàng đã hỗ trợ cho Satan, trong khi các giáo hoàng có nhiệm vụ phải 

săn sóc và coi chừng canh giữ đoàn chiên và Hội Thánh, thì chính các giáo hoàng lại là những 

kẻ đem trao đoàn chiên và Hội Thánh cho Satan, bởi vì các giáo hoàng không muốn nghe các 

lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta cũng như các lời cảnh báo của Ta. Mẹ Ta đã nói với chúng 

tại La Salette, nhưng chẳng có kẻ nào để ý đến những lời của Mẹ Ta, khi Mẹ Ta bảo chúng 

phải coi chừng những linh mục giả, coi chừng những kẻ làm tay sai cho Satan xâm nhập Hội 

Thánh, nhưng chẳng có ai nghe những lời cảnh báo đó, và rồi những kẻ xâm nhập bắt đầu hoạt 

động từ bên trong Hội Thánh, chỉ vì các giáo hoàng và các cộng sự viên của giáo hoàng đã mê 

ngủ, không quan tâm, nên đã không được chuẩn bị để đối phó với thằng quỷ. 

Các sứ điệp, các lời khuyên và các lời cảnh cáo của Mẹ Thánh của Ta cũng như của Ta 

đã không được nghe theo, bởi thế sự ác dữ của quỷ đã lớn mạnh hơn. Sự ác dữ của quỷ đã trở 

nên mạnh mẽ đến nỗi ngày nay Ta không còn cai trị Hội Thánh nữa, mà chính là sự thối nát 

và sự tự do quá trớn đang cai trị Hội Thánh.  

24.     Đám con của Ta thì mê ngủ, trong khi chúng ngủ, thì Satan phá hoại các linh hồn. 

Chính vì thế, trong lần Ta xuống thế lần thứ nhất, Ta đã hỏi Phêrô rằng thiên hạ nghĩ Ta là ai, 

thì Phêrô trả lời rằng: “Thầy là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa Hằng Sống.” Và Ta đã nói 

với Phêrô rằng: “Hỡi Simong, phúc cho con vì chẳng phải do xác thịt mà con biết được điều 

vừa kể, mà là do Cha của Ta là Đấng ngự trên trời. Và Ta nói thật cho con nghe rằng con là 

Phêrô nghĩa là Đá, trên viên đá này Ta sẽ xây dựng Giáo Hội của Ta, và các cửa hỏa ngục sẽ 

không thắng nổi Hội Thánh này.” Ta đã nói như vậy, bởi vì cho dù Satan có gây chiến chống 

lại Ta, nó cũng không thể thắng; nhưng điều đó có nghĩa rằng sẽ có một trận chiến, một cuộc 

chiến đấu, một sự phân chia, và sự phân chia cùng các cuộc chiến đấu này là những điều cần 

thiết để phát hiện ra những con cái chân chính của Ta, và những con trai con gái chân chính 

của Đức Chúa Trời sẽ được vinh quang hơn. 

Các con trai của Ta là các linh mục đã không hiểu được điều này. Vậy thì tại sao Ta lại 

phải viết ra những lời này để rồi chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng? Khi Ta nói điều này, Ta 

có ý nhắc đến một trận chiến lớn lao sẽ xảy ra, trong trận chiến đó, Satan và Ta sẽ chiến đấu 

để giành lấy Hội Thánh, vì thế, Ta đã nói: “Hỏa Ngục sẽ không toàn thắng.” Điều đó có nghĩa 

là Satan sẽ không mạnh hơn Ta, nó sẽ không thắng, nó sẽ không toàn thắng, nghĩa là sẽ có một 

bên thắng trận, một bên thua trận, và sẽ phải có một cuộc chiến đấu. Không ai có thể chối cãi  

được rằng sự việc sẽ phải xảy ra như thế. 

Khi Ta hứa với Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi, rằng Hỏa Ngục sẽ không thắng 

được Hội Thánh của Ta, là Ta có ý nói đến phần linh hồn, chứ không có ý nói đến phần 

thể xác; và trong trường hợp này, Ta không có ý nói đến tòa nhà kiến trúc Hội Thánh, 

bởi vì Satan luôn luôn tấn công thể xác, tấn công phần hữu hình, tấn công cơ cấu vật 
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chất mà mọi người có thể nhìn thấy, đó là tấn công Vatican. Tuy nhiên, Satan không thể 

tấn công phần linh thiêng của Hội Thánh, vì Ta nâng đỡ, Ta bao bọc che chở phần này, 

và đó là phần Hội Thánh sẽ toàn thắng vào thời buổi tận cùng, toàn thắng qua Trái Tim 

Vẹn Sạch của Mẹ Thánh Đồng Trinh và qua các Vết Thương Cực Thánh của Ta. 

Toàn thế giới sẽ được chứng kiến cuộc toàn thắng này, và điều đó sẽ đem đến cho 

đám con cái chân chính của Ta nỗi vui mừng, đồng thời sẽ đem đến sự xấu hổ và sự chê 

cười cho những kẻ tưởng rằng phụng sự Ta nhưng thực ra là phụng sự Satan; và khi 

chúng nhận ra sự lầm lỗi của mình, thì cũng sẽ là lúc chúng ước ao rằng thà mình đừng 

có sinh ra thì hơn. 

25.     Cái ngày đó khủng khiếp biết chừng nào cho những linh mục, giám mục, hồng 

y, nữ tu, giáo dân và giáo hoàng, là những kẻ đã quên lãng nghĩa vụ thần thiêng của mình, vì 

đã bóp méo các lời Ta đã phán, cũng như bóp méo các lời cảnh cáo của Ta. Chúng đã không 

chịu hiểu rằng Hội Thánh là Hôn Thê của Ta, Hội Thánh sẽ phải trải qua một cuộc thử thách 

lòng chung thủy và lòng yêu thương đối với Hôn Phu; và có vượt qua được cuộc thử thách đó 

thì mới có sự thắng trận, nếu không có cuộc thử thách thì không thể có sự toàn thắng. Hỡi các 

con thân yêu, Hội Thánh hiện đang sắp phải trải qua một thời kỳ đại thống khổ như chưa từng 

bao giờ xảy ra; và chính vì vậy, Ta bảo chúng con hãy dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch của 

Mẹ Thánh của Ta, như lời Đức Mẹ đã nói, để chúng con chuẩn bị và sửa soạn. Mọi người phải 

tự đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Thánh của Ta, thì sẽ không phải chết. 

26.     Ta đã bỏ Vatican và Ta sẽ cho thế giới biết đâu là Hội Thánh chân chính của Ta, 

bởi vì Ta ở đâu thì Hội Thánh của Ta cũng ở đó. Và Ta sẽ phái Êlia và Ênoch là hai nhân 

chứng của Ta trước thế giới, hai nhân chứng này sẽ bảo cho chúng con biết Hội Thánh chân 

chính của Ta ở đâu, bởi vì Ta đã nói rằng cửa Hỏa Ngục sẽ không thắng nổi Hội Thánh của 

Ta. Ta hiện đang ở và sẽ ở với Hội Thánh chân chính của Ta. 

27.     Cả thế giới sẽ nhìn thấy CUỘC BÁCH HẠI SAU CÙNG CHỐNG LẠI HỘI 

THÁNH, là cuộc bách hại lớn lao do tên Ngụy Kitô thi hành nhằm chống lại đàn con chân 

chính của Ta, bởi vì Hội Thánh là Hôn Thê của Chúa Kitô nên phải chứng tỏ tình yêu thương 

và lòng chung thủy đối với Thiên Chúa, đối với Hôn Phu của mình; và Hội Thánh cùng với 

đàn chiên của mình phải làm chứng về tình yêu thương đó trước mặt nhân dân thế giới. Hội 

Thánh chân chính của Thiên Chúa, Hội Thánh do Ta thành lập sẽ được phơi bày cho toàn thể 

thế giới trông thấy, và lúc đó, lúc mà Hội Thánh chân chính của Ta tách rời khỏi cái Hội Thánh 

mà thế giới đang thấy, sẽ là lúc Hội Thánh chân chính của Ta sẽ hiện nguyên hình với bộ mặt 

thực của mình để mọi người có thể nhận diện chính xác. Cuộc bách hại của tên Ngụy Kitô sẽ 

chứng tỏ rằng Hội Thánh đó, Hội Thánh sẽ được gọi là “HỘI THÁNH ĐAU KHỔ” đang sắp 

xuất hiện, bởi vì Hội Thánh đó sẽ mang trên thân xác cũng như linh hồn của mình những 

thương tích, những nỗi đau khổ, những nước mắt và những nỗi đau đớn của Hôn Phu của 

mình, là Thầy và là Chúa của mình. 

Hội Thánh Đau Khổ này sẽ được phơi bày cho thế giới nhìn thấy, và thế giới sẽ được 

phân chia ra làm hai: một bên là kẻ lành và một bên là kẻ dữ. Đàn con của Ta sẽ là lúa hay là 

cỏ dại, chính chúng nó sẽ phải tự quyết định điều đó. 

Hội Thánh chân chính này, Hội Thánh Đau Khổ này mới chính là Hội Thánh Ta đã hứa 

rằng cửa Hỏa Ngục không thắng nổi và Ta sẽ ở với Hội Thánh này cùng đàn con của nó cho 

đến tận thế. 

Ta sẽ giữ đúng lời hứa và Ta sẽ không xa lìa khỏi nó, cũng không xa lìa khỏi đàn con 

của Ta. Và cùng với Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh của Ta, Ta sẽ đem đến cho Hội Thánh 

này sự thắng trận dứt khoát, và HỘI THÁNH SẼ TOÀN THẮNG. 

28.     Và khi thế giới trông thấy Vị Đại Diện chân chính của Ta do Ta nâng lên để cai 

trị Hội Thánh Đau Khổ này, là Pedro Romano II (Phêrô Người Thành La Mã Đệ Nhị), là giáo 
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hoàng sẽ chăn dắt đoàn chiên của mình giữa nhiều cơn biến loạn đau thương, thì là lúc thành 

phố xây trên bảy ngọn đồi sẽ bị hủy diệt và Quan Án đáng sợ sẽ phán xét dân của Người. 

Điện Vatican sẽ bị hủy diệt, bởi vì tất cả các tội phạm và các lầm lỗi của nó đã làm 

cho Hội Thánh gian dâm, đã biến Hội Thánh trở thành một con điếm lớn và đáng bị giết 

chết, bởi vì Vatican đã từ bỏ Thiên Chúa Thật, là Hôn Phu của mình, để ôm lấy Tên 

Ngụy Kitô; và vì thế, Vatican cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.  

29.     Bằng các lời mặc khải này, Ta bày tỏ cho thế giới biết rằng các giáo hoàng đã có 

thể tránh khỏi các tai ương này, nhưng chúng đã không muốn nghe lời Mẹ Thánh của Ta, 

chúng cũng chẳng muốn nghe lời Ta, và trong sự mất đức tin rộng lớn của chúng, chúng đã 

nổi loạn làm nghịch chống lại Ta và các người con chân chính của Ta. Nhưng Ta sẽ ở với Hội 

Thánh của Ta, và Ta sẽ bênh vực và giúp đỡ Hội Thánh của Ta cho tới chỗ toàn thắng; và tất 

cả những người con nào muốn theo Ta và theo Mẹ Ta, là Đức Rất Thánh Đồng Trinh Maria, 

thì sẽ được cứu. 

Hỡi các con thân mến, nếu chúng con muốn được cứu, chúng con hãy chạy thoát khỏi 

Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo là Thánh Lễ phá hủy Cuộc Hy Tế chân chính trên 

Thập Giá, là Thánh Lễ đã bóp méo sự thật; hãy chạy thoát khỏi các ngẫu tượng; hãy chạy thoát 

khỏi Phong Trào Thánh Linh Canh Tân; hãy chạy thoát khỏi những giáo lý sai lầm giả dối, là 

những giáo lý làm cho đàn con của Ta hoang mang; hãy chạy thoát khỏi giáo hoàng là người 

chẳng phải giáo hoàng chân chính của Ta; hãy chạy thoát khỏi các linh mục giả; hãy chạy 

thoát khỏi các nam nữ tu sĩ giả; hãy chạy thoát khỏi nhóm thượng tân; hãy chạy thoát khỏi bọn 

Cộng Sản; hãy chạy thoát khỏi bọn người Do Thái, là những kẻ đã giết Đức Chúa Trời; hãy 

chạy thoát khỏi Hội Thánh đã mất đức tin; hãy chạy thoát khỏi Tên Ngụy Kitô; hãy chạy thoát 

khỏi, nếu chúng con không muốn bị ghi dấu và đánh số cùng với những kẻ nổi lên chống lại 

Chúa Kitô Thật. 

Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy nghe và tin lời Ta, các kẻ theo Phong Trào Thánh 

Linh Canh Tân đã phá hoại Hội Thánh bằng những lời ca hát, bằng những điệu nhảy múa của 

chúng và bằng thần linh của chúng, chẳng phải Chúa Thánh Linh chân chính mà là thần linh 

ô uế của Satan, là đứa dẫn đưa chúng tới con đường diệt vong. 

Hỡi các con thân yêu, Ta là Giêsu Thiên Chúa của chúng con, bảo chúng con điều này, 

và Ta là Chân Lý và là Sinh Lộ, Ta không bao giờ lừa dối chúng con. 

30.     Hãy phá hủy những giáo điều giả dối hiện đang ngự trị trong tâm hồn chúng con 

và là những giáo điều hiện đang được coi là những giáo điều hợp thời trong Hội Thánh. Hãy 

hủy diệt những giáo điều đó, trước khi những giáo điều đó hủy diệt chúng con, hủy diệt một 

cách trọn vẹn. 

Lời kêu gọi này có tính cách khẩn thiết, vô cùng khẩn thiết, bởi vì hiện nay là lúc Cơn 

Thịnh Nộ và Công Lý của Chúa Cha Muôn Đời đang tới gần trái đất để trừng phạt thế giới và 

trừng phạt Hội Thánh vì những tội lỗi của mọi người; và mọi người sẽ nhận lãnh hình phạt 

thích đáng với tội lỗi của mình. Hãy chú ý tới lời kêu gọi khẩn cấp này; nếu trước kia chúng 

con không chú ý tới, thì giờ đây hãy chú ý tới ngay, bởi vì sau này sẽ là quá trễ. 

31.     Lòng kiêu căng tự phụ của lũ con của Ta đã làm cho chúng khước từ Chúa Thánh 

Linh. Tinh thần bất phục tùng của chúng khi chúng không nghe lời Ta làm cho chúng trở nên 

mù quáng, trở nên câm và điếc; và chính vì thế chúng rơi vào tay quỷ Satan; và cũng chính vì 

thế, còn nhiều điều ác dữ khác đang chờ đợi chúng, vì giáo hoàng mang tước hiệu “Sự Vinh 

Hiển của Ngành Ôliu” đang tới gần, và dưới triều đại của giáo hoàng này, những tín đồ của 

Do Thái giáo kiêu căng và tự phụ sẽ được đề cao, và chúng sẽ hạ nhục đám con cái chân chính 

của Hội Thánh Thiên Chúa; và giấc mơ của người Do Thái là nắm được quyền lực vinh quang 

trên thế giới sẽ trở thành sự thực. Chúng là dân đã được Thiên Chúa lựa chọn, nhưng Thiên 

Chúa đã từ bỏ chúng, và Thiên Chúa đã lấy Nước Thiên Đàng khỏi tay chúng; nhưng chúng 
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đã không chịu nhìn nhận sự mất mát lớn lao đó, và chúng phải mang trên vai lời nguyền rủa 

là những kẻ giết Đức Chúa Trời. 

Chúng vẫn còn trông đợi đấng cứu thế của chúng, một đấng cứu thế không giống như 

Ta, nhưng chúng trông đợi một đấng cứu thế theo như ý muốn của chúng, một đấng cứu thế 

làm Chúa của trần thế, một đấng cứu thế quyền năng và chiến thắng, mà chỉ nói một lời là đủ 

bá chủ được mọi người trên mặt đất. Và vì lòng kiêu căng của chúng, nên sự toàn thắng mà 

lòng chúng ước ao sẽ được phép xảy ra, nhưng sự toàn thắng này không phải do Ta mà có. Và 

bởi vì thời giờ của chúng đang tới gần, nên Chúng Ta cho phép chúng được hợp nhất lại thành 

một quốc gia. Khi thời giờ của chúng tới, chúng sẽ được ban cho sự toàn thắng, và chúng sẽ 

được một đấng cứu thế theo như lòng ao ước và trông đợi của chúng; và đấng cứu thế này sẽ 

làm cho chúng trở nên hùng mạnh, vì chúng sẽ nhận được quyền lực của Satan; và chúng sẽ 

nhận được đấng cứu thế của chúng, kẻ mà chúng đã trông đợi từ lâu, và chúng sẽ chấp nhận 

kẻ ấy. Ta sẽ tiếp tục nói cho chúng con điều này, bởi vì dân của Ta cần phải biết sự thật, cho 

dù chúng con không muốn nghe Ta nói. Ta sẽ tiếp tục nói và chỉ bảo cho chúng con biết điều 

gì là sai lầm giả dối. Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nói và cảnh báo đàn con 

trai của Ta, bởi vì cuộc đại trừng phạt đang tới gần trên thế giới, vì thế giới này đã mất Đức 

Tin không còn tin vào Giáo Lý của Ta nữa. Hỡi đàn con của Ta, hãy đưa mắt mà nhìn, đây là 

lý do tại sao Giáo Hội Do Thái đã bị Thiên Chúa từ bỏ; và Thiên Chúa từ bỏ chúng, bởi vì 

chúng đã không còn Đức Tin để tin vào giáo điều của Thiên Chúa nữa; và chúng đã phạm 

nhiều tội lỗi làm bùng nổ Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời. Chúng đã không chấp nhận Ta 

là Đấng Cứu Thế của chúng, là Thiên Chúa của chúng; và chúng đã bị trừng phạt, vì đã đóng 

đinh Ta vào thập giá. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi được.  

32.     Hỡi các con thân yêu, những ngày vô cùng khủng khiếp đang tới gần trên thế 

giới. Thành La Mã sẽ được trao cho số mệnh y như khi xưa chúng rút thăm để lấy áo của Ta. 

Hội Thánh sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Thế giới sẽ rơi vào tình trạng biến động. Hãy 

chú tâm nghe các lời van nài của Ta, hãy nghe theo lời Ta nói, hãy nhớ rằng đang sắp tới lúc 

các Thiên Thần đến phân chia kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Ta sẽ đem kẻ lành, là những kẻ nghe theo 

lời Ta về Nước Thiên Đàng; còn kẻ dữ, thì Ta sẽ tống xuống Hỏa Ngục, trong đó chúng sẽ 

khóc lóc than van về những gì chúng đã có thể làm mà không làm, về những gì chúng đã có 

thể tránh mà không tránh. 

Hỡi các con trai, hãy tỉnh thức, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến Ngày Phán Xét Mọi Dân 

Tộc, vì các dân tộc đã không muốn nhìn nhận Thiên Chúa Thật của chúng chính là Ta, vì 

chúng đã khinh miệt Chúa Cứu Thế Thật, đã khinh miệt Cuộc Hy Tế của Ta trên Thập Giá. 

Ngày Phán Xét mọi người trên mặt đất đang tới gần, bởi vì Ta đang nổi giận đối với mọi dân 

tộc, Ta đang nổi giận đối với tất cả lũ linh mục giả dối và gian dối, vì chúng đã phá hủy đàn 

con trai chân chính của Ta. Chúng con, những kẻ nào cử hành Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới 

Novus Ordo đều là con cái của Satan, và chúng con, vào Ngày Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, 

Ta sẽ trao chúng con cho sự tàn sát, hủy diệt, bởi vì đang sắp tới ngày lưỡi gươm của Ta sẽ 

được giáng xuống để thanh tẩy mặt đất, thanh tẩy bằng máu và bằng lửa. 

33.     Khốn cho những kẻ gọi sự gian dối là sự chân thật, và gọi sự chân thật là sự gian 

dối! Khốn cho những kẻ gọi sự đắng cay là sự ngọt ngào, và sự ngọt ngào là sự đắng cay, bởi 

vì trong kỳ Ta Tái Lâm, Ta sẽ không đến như một Đấng Cứu Thế nhân từ ngọt ngào, mà là 

đến với tư cách một Quan Án Công Minh Chính Trực đối với chúng! 

Hãy kêu xin lòng thương xót của Ta ngay bây giờ, vì còn thì giờ! Hãy kêu xin sự cầu 

bầu của Mẹ Thánh Maria Đồng Trinh để chúng con có thể thoát được những tai ương đang 

sắp xảy tới! Hãy kêu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Hỡi các con trai của 

Ta, hãy làm như thế, nếu không, chúng con sẽ phải than khóc. 
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Hỡi dân Ta! Hỡi dân Ta! Chúng con đừng để cho mình bị lừa; chúng con hãy theo dõi 

tình hình thời sự; chúng con hãy nhìn các dấu chỉ của thời đại; và chúng con nên nhớ rằng sẽ 

có ngày chúng con bị lừa; và vì chúng con không muốn nghe lời, chúng con sẽ thờ Con Thú; 

và kẻ nào thờ Con Thú thì sẽ bị án phạt đời đời. 

Hỡi những kẻ nào trong chúng con, đã bị lừa, tưởng rằng chúng con thờ Ta nhưng 

không phải vậy, và khi chúng con nhận ra điều đó, thì đã quá trễ. Lúc đó, chúng con có muốn 

trở lại, cũng chẳng được, và chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi loạn chống lại Chúa Kitô 

Thật. 

34.     Hỡi dân Ta, chúng con hãy chạy khỏi những kẻ đang lừa dối chúng con, hãy 

chạy khỏi những kẻ muốn hủy diệt chúng con. Hãy chạy! Hãy chạy, trước khi quá trễ!  

Chúng con hãy hiểu rằng bọn chó sói đói mồi đã xâm nhập được vào Hội Thánh, và 

chúng là những linh mục giả, những chủ chiên giả. Chúng con hãy đi theo các linh mục chân 

chính, hỡi dân Ta. Hãy đi theo các linh mục chân chính để chúng con khỏi phải hối hận. Hãy 

đọc Kinh Thánh thì chúng con sẽ hiểu được rằng Tên Ngụy Kitô sẽ ngồi lên ngai của Ta, và 

ngai của Ta chính là Vatican, và vì thế Ta đưa ra lời kêu gọi này. Hỡi dân Ta, chúng con hãy 

nghe lời khuyên của Mẹ Thánh của Ta, thì chúng con sẽ được sống, bởi vì sắp tới ngày chúng 

con cần phải biết chắc chắn là chúng con đang theo Ta hay đang chống lại Ta; nhưng chính 

chúng con là những kẻ có quyền tự do lựa chọn để chúng con được sống hay chết; và chính vì 

thế Thiên Chúa đã ban cho chúng con quyền tự do lựa chọn, và Thiên Chúa đặt Thiên Đàng 

hay Hỏa Ngục trong tay chúng con để chính chúng con phải quyết định sự lựa chọn là ở nơi 

chúng con. Hỡi các con thân yêu, đây là sự thật, phúc cho những kẻ không bị gương mù vì sự 

thật này, bởi vì các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, bất kể người ta có tin hay không tin các 

lời tiên tri đó, các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Hỡi các con, đối với những ai yêu mến Ta, 

những ai giữ vững đức tin và vững lòng tin Giáo Lý Thánh của Ta, chúng con hãy vui mừng 

ngửa mặt lên, vì sự cứu chuộc của chúng con đang tới gần; và Ta sẽ gửi hai nhân chứng của 

Ta đến để nâng đỡ chúng con trong việc vác thánh giá của chúng con trong thời buổi khó khăn 

này. Phúc cho những ai bền gan và vững chí tin vào Giáo Lý chân chính của Ta. Hãy tỉnh thức, 

vì Ta sắp trở lại; nhưng trước khi Ta tới, thì một kẻ gian ác, là đứa con của Satan, sẽ xuất hiện; 

vì thế, hãy tỉnh thức. 

         Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh 

Thần. 

              

 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 
DO ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ CHÚNG TA 

BAN CHO NHÂN LOẠI, QUA NỮ TU GUAĐALUPÊ  

Tại Guatêmala Ngày 27 Tháng 5 – 1990 

 

  Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Mẹ 

ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. 

Ôi các con yêu dấu! Mẹ đến truyền đạt với các con, vì có nhiều sự hoang mang và sự tối 

tăm trên thế giới và trong Hội Thánh. Các con khả ái, hãy lắng nghe những lời Mẹ, và đem 

những lời Mẹ cho thế giới và Hội Thánh Mẹ biết. Hãy lắng nghe và viết lại tất cả những lời 

Mẹ sắp nói với các con hôm nay. Đức Nữ Đồng Trinh đang nói với các con bây giờ cũng là 

Đấng đã nói với các con tại La Salette. Mẹ đến khóc lóc, cũng như Mẹ đã đến khóc lóc hồi 

đó, vì các con trai Mẹ không muốn nghe lời Mẹ, và chúng bây giờ đang bước nhanh tới cuộc 

thanh lọc của chúng. Và cuộc thanh lọc này sẽ là bằng máu và lửa. Nhiều người trong số con 

trai Mẹ sẽ hối hận bởi đã không nghe Mẹ, không lưu tâm tới Bức Thông Điệp Mẹ ban, không 
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đáp lời kêu gọi của Mẹ mà Mẹ đã phát động tại La Salette. Ôi! Các con ôi! Mẹ khóc khi thấy 

các con trai Mẹ ngã xuống, khi Mẹ thấy chúng cố tình phạm tội. Và nếu hồi đó chúng đã là 

những hầm phân ô uế, thì sự thối rữa của chúng đã ra kinh khủng đến độ hiện giờ chúng là 

những nấm mồ để mở. 

Nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh mục, và nữ tu không muốn chấp nhận Bức 

Thông Điệp này, bởi vì những lời Mẹ là lửa đốt lỗ tai chúng, lửa đốt lương tâm chúng. Và vì 

vậy chúng không muốn nghe lời Mẹ, và chúng chối là Mẹ đang nói. Nhưng Mẹ là Đấng đã 

từng nói qua các thời đại, và Mẹ đã nói với các con trai Mẹ, ngõ hầu chúng sẽ cải quá, và sửa 

chữa những sai lầm của mình. Vì, là Bà Mẹ đầy yêu thương của chúng. Mẹ cảnh cáo chúng 

về hiểm hoạ mà chúng đang ở trong đó, ngõ hầu chúng có thể được cứu. Đúng thế, các con 

yêu dấu. Mẹ đã luôn luôn cố sức truyền đạt với các con trai Mẹ, để cảnh cáo chúng về hiểm 

họa cả thể mà chúng đang ở trong đó. Chúng đã luôn luôn ở trong sự nguy hiểm, nhưng chúng 

không có một chút lưu tâm đến Mẹ. 

Nếu chúng đã vâng nghe những lời khuyên nhủ mà Mẹ đã ban cho chúng tại La Salette, 

thì phần lớn những gì đang xảy ra bây giờ đã có thể tránh được. Nhưng chúng không vâng 

nghe tiếng nói của Mẹ. Chúng không vâng nghe, vì chính Hội Thánh bày ra trở ngại. Vì vậy 

Hội Thánh phải được cảnh cáo và phải phạt, vì Hội Thánh đã không tuân hành sứ mạng Cứu 

Chuộc của mình, sứ mạng đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô ban bố cho Hội Thánh. 

 Hội Thánh, các con yêu dấu, đã được Thần Tử Mẹ thiết lập, hầu loài người có thể được 

cứu và học biết rằng Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu họ, và giải phóng họ khỏi 

móng vuốt của Ma Quỷ. Người đã thiết lập Hội Thánh, hầu Hội Thánh có thể giảng dạy Đạo 

Thánh Người, để dạy cho con cái Mẹ về Nước Thiên Chúa, để dạy cho chúng biết sự thật về 

phần rỗi con người, về phần rỗi toàn thể nhân loại, vì Người đã đến để chết cho loài người tội 

lỗi. 

Các con trai Mẹ, các linh mục có nhiệm vụ phải dạy cho người ta biết sự cần thiết phải 

cầu nguyện, phải canh chừng, để con cái Mẹ khỏi sa chước cám dỗ và phạm tội. Hội Thánh, 

qua trung gian các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, đã phải dạy cho hết mọi con cái Mẹ 

kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và phải dạy cho con cái Mẹ biết sự 

quan trọng của phần rỗi linh hồn. Vì loài người được lời lãi gì, nếu nó được lời lãi cả thế gian 

mà mất linh hồn mình? 

Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Hội Thánh, qua trung gian các vị thụ thụ khải và tiên 

tri của Thiên Đình, những bức thông điệp, những lời cảnh cáo từ Trời. Nhưng các con trai Mẹ, 

các linh mục không muốn hợp tác với Thiên Đình. Và chúng cất dấu những tài liệu này đi, và 

chúng không cho thiên hạ biết gì về các tài liệu ấy. Liên quan đến vấn đề các bức Thông Điệp, 

Hội Thánh đã không ấn hành ra, mà các linh mục cũng không tin. Các con biết những kẻ ấn 

hành các Thông Điệp là giáo dân. Và rất hiếm hoi có một linh mục hoặc một nữ tu làm việc 

đó, mặc dầu vai trò của chúng là ấn hành sự thật, dạy cho con cái Mẹ biết điều gì là phải, dạy 

Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, nhưng chỉ có một ít linh mục và nữ tu làm việc đó. Số này rất là 

hiếm. 

Sở dĩ thiên hạ biết được chút ít về các bức Thông Điệp này, chính là vì Thiên Đình, chính 

Cha Muôn Đời, Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ đã lưu tâm đến các bức Thông Điệp này 

khỏi bị chôn vùi và quên lãng. Thiên Đình đã sử dụng những con cái thảo hiếu, không phải 

linh mục cũng chẳng phải nữ tu, nhưng là những kẻ bày tỏ lòng mến Chúa và Mẹ bằng cách 

tin, và ấn hành các bức Thông Điệp này ra, hầu những kẻ khác cũng có thể thấy sự thật. Chúng 

đã dành được triều thiên trên Trời. Điều này có nghĩa là những ai cổ động các bức Thông Điệp 

của Mẹ và các bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, được bảo đảm sẽ lên Thiên Đàng, vì chúng 

đã giúp Cha Muôn Đời trong kế hoạch Người cứu nhân loại, chúng sẽ giúp Cha Muôn Đời và 
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Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ cứu các linh hồn cho khỏi cảnh hoang mang cả thể này, 

hiện đang làm chủ trên thế giới. 

Nhưng những kẻ nào khước từ các bức Thông Điệp của Mẹ và đem cất giấu đi, cho người 

ta đừng biết tới và để làm cho con cái Mẹ cứ ở trong sự sai lầm, sẽ chiếm lấy Hỏa Ngục, vì 

chúng đã tiếp tay cho Tên Ngụy Kitô gieo rắc những lời nói láo, sự sai lầm, sự tối tăm, sự 

hoang mang và tội lỗi. Chúng sẽ là những kẻ phản bội đối với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô 

và Ta là Mẹ Người. 

Và đây là tại sao Lời Thiên Chúa. Lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và của Mẹ gặp 

biết bao là gian nan để được người ta biết. Và chính là vì ngay các con trai Mẹ, các linh mục 

đặt ra những chướng ngại vật. Và đây là lý do Cha Muôn Đời đã giao phó các bức Thông Điệp 

này cho những nhóm người này, cho các linh hồn hiếu thảo này. Chúng làm việc quá nhiều, 

và chúng bảo vệ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Hội Thánh Thật, và giúp thiên hạ 

nhận diện, và biết ai là kẻ phải tìm đến, khi đến thời đến buổi. Các con yêu dấu, Mẹ đã đến để 

truyền đạt với các con, vì nhiều người trong số con cái Mẹ không hiểu Bức Thông Điệp mà 

Mẹ đã ban tại La Salette. Và Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp này cho các con, để các con sẽ 

hiểu, và biết nó thật là rõ ràng trong trí và trong lòng. Vì bây giờ là lúc các lời tiên báo đó và 

lời kêu gọi mà Mẹ đã phát động đó với những con cái thật của Mẹ sẽ hoàn tất. Vì Thiên Chúa 

sắp sửa trừng phạt thế giới một cách chưa từng thấy…” 

Khốn thay dân cư trên địa cầu! Thiên Chúa sắp đổ xuống cơn thịnh nộ của Người. Và 

không một ai có thể tránh được những tai họa quá nhiều như thế cùng một trật. Mẹ gióng lời 

khẩn thiết kêu gọi địa cầu. Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Thiên Chúa Hằng Sống hiển trị 

trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm người, Chúa Cứu Thế độc 

nhất và duy nhất chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ thật tình tôn sùng 

Mẹ, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, hầu Mẹ có thể đem họ đến Thần Tử Mẹ, những kẻ có 

thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống trong tinh thần Mẹ.  

Và cuối cùng Mẹ kêu gọi Các Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa 

Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh bỉ và cô đơn, trong sự nghèo khó, trong khiêm nhường, 

bị bỏ rơi, trong cầu nguyện, trong sự phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Thiên Chúa, 

trong sự đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Đây là lúc các con bước ra và soi sáng địa cầu. 

Hãy đi và tỏ mình ra là con cái yêu dấu Mẹ. Mẹ ở với các con và trong các con. Chớ chi Đức 

Tin các con là ánh sáng sáng soi các con trong những ngày lầm than này. Chớ chi lòng nhiệt 

thành các con làm cho các con khát khao sự vinh hiển Thiên Chúa và danh dự Chúa Giêsu 

Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì bây giờ là thì giờ 

của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận. 

Ôi! Các con khả ái! Hãy lại đây với Mẹ! Hãy lưu ý lời Mẹ kêu gọi, lời kêu gọi  của một 

Bà Mẹ xin sự giúp đỡ của con cái Bà, con cái thật của Bà. Và để giúp đỡ các con. Mẹ ban cho 

các con một dấu chỉ, hầu các con sẽ khỏi bị gây hoang mang, hỡi các con yêu dấu, đừng tưởng 

rằng mỗi một người đều có thể là một Tông Đồ Cuối Thời. Không, các con yêu dấu, những 

Tông Đồ Thật sẽ được Mẹ kêu tên và xác nhận. Và tất cả những ai tự gọi mình là Tông Đồ 

Cuối Thời thì không phải là Tông Đồ. Các con phải rất cẩn trọng, các con yêu dấu, về những 

sự lường gạt của Ma Quỷ, kẻo rơi vào sự sai lầm. Các Tông Đồ Thật Cuối Thời phải yêu sự 

thật, sự công chính, ăn ở khiêm nhường, vâng theo tiếng nói của Mẹ và tiếng nói của Thần Tử 

Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. 

Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette, hầu Sự Thật, Ánh Sáng, 

và Sự Khôn Ngoan của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô xuyên qua trái tim các con, và các con  

thấu hiểu tại sao Mẹ đã nói như thế vào hồi đó. Hãy lắng nghe, các con yêu dấu, và nhận định: 

 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE 
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“Các linh mục, những thừa tác viên của con Con Mẹ, các linh mục, vì sống một đời phóng 

đãng, vì có những thái độ bất kính, vì tấm lòng vô đạo khi cử hành các Nhiệm Tích Thánh, vì 

thói ham tiền bạc, tham danh vọng và mê khoái lạc, đã trở nên những hầm phân ô uế.” 

Các con trai Mẹ, các linh mục không hiểu rằng Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã xây 

dựng Hội Thánh người và thiết lập Chức Linh Mục, hầu qua trung gian các linh mục, các ân 

sủng của các Phép Bí Tích có thể ban cho con cái Mẹ, các ân sủng và ơn lành cần thiết cho 

phần rỗi họ. Nhưng chúng đã khước từ cuộc sống thiêng liêng này mà Thần Tử Mẹ, Chúa 

Giêsu Kitô đã dạy cho các Tông Đồ Tiên Khởi. Chúng đã không hiểu rằng sứ mạng của chúng 

là quảng bá Đạo này khắp thế giới, vì Người đã phán với chúng: “Hãy đi, và dạy dỗ muôn dân, 

rửa tội cho họ  nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Hãy dạy họ vâng giữ mọi điều Thầy 

đã truyền.” Đạo này cốt ở chỗ đem con người đến gần Thiên Chúa hơn, trong một tình yêu 

siêu phàm và bất diệt. 

Nhưng buồn biết bao! Các con trai Mẹ, các linh mục đã không làm như vậy! Và chúng 

đã thay tình yêu siêu phàm và bất diệt này bằng sự tân kỳ của các thời trang, bằng sự tân kỳ 

của những giáo thuyết lạ hoắc khác, gây nguy hại cho linh hồn con cái Mẹ. Và chưa thoả mãn 

với chừng đó, nhiều người trong số con trai con gái Mẹ còn đắm mình trong bùn nhơ tội lỗi, 

phô trương những khoái lạc nhục dục ra làm ngọn cờ của chúng. Còn được bao nhiêu linh mục 

nữ tu không làm dơ bẩn giường trinh khiết của mình? Còn được bao nhiêu kẻ khỏi bị Ma Quỷ 

quyến rũ? “Phải, linh mục đòi báo oán, và sự báo oán đang treo lơ lửng trên đầu linh mục. 

Khốn kiếp! Linh mục và những người tận hiến cho Đức Chúa Trời! bởi những tội thất trung 

thất tín và cuộc sống gian tà chúng đóng đinh Con Mẹ một lần nữa. Tội lỗi những người tận 

hiến cho Đức Chúa Trời vọng đến trời cao và đòi báo oán. Và kìa sự báo oán đã đến, nó đứng 

trước cửa nhà chúng, vì bây giờ các con không còn tìm thấy ai là người nài xin được lòng 

thương xót và ơn tha thứ cho dân chúng; không còn linh hồn nào quảng đại, không còn người 

nào xứng đáng dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Chúa Muôn Đời để cầu xin cho thế giới.” 

Ôi! Các con yêu dấu! Linh mục đã ra hư đốn đến độ trông thấy chúng mà kinh tởm. Bây giờ 

có biết bao linh mục đồng tính ái? Biết bao linh mục lóa mắt vì chính trị? Biết bao linh mục ở 

với đàn bà và có con cái? Biết bao linh mục bận bịu không gì hơn là thu tích và gom góp tiền 

bạc? Có quá nhiều tội lỗi trong linh hồn chúng đến nỗi nhiều người đã vứt bỏ áo linh mục của 

mình. Chúng không còn nói đến các Phép Bí Tích hoặc Phép Tế Lễ trên Thập Giá. Chúng 

cũng không nói với dân chúng về sự xa lánh tội lỗi. Chúng không nói như vậy, vì chúng thích 

phạm tội. Chúng không nói đến phần rỗi linh hồn họ. Chúng hiện giờ chỉ bận bịu đến các xác 

của mình. Chúng đã thần tượng hóa thế gian, con người và tội lỗi. Và vì vậy chúng không một 

chút e dè phá hoại Hội Thánh bằng cách đem thân làm nô lệ thế gian. Chúng còn vươn tới tiếp 

tay cho những kẻ thù của mình, và khen ngợi những kẻ hành hạ mình. Chúng đã quay lưng lại 

với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chúng đi theo Ma Quỷ. 

Và những linh mục nào không muốn theo tội lỗi, muốn giữ mình trung tín với  Đạo của 

Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì chúng hạ nhục và nhạo báng. Chúng bắt bớ. Và chúng buộc 

phải bỏ đạo. Đúng thế, các con yêu dấu, hãy nghe cho tỏ, để các con khỏi lầm, vì một trong 

những điều xúc phạm Cha muôn Đời nặng nhất là Lễ Mới, vì linh mục không dâng Lễ Vật Hy 

Sinh tinh tuyền đúng như thể thức phải dâng. Có nhiều thái độ bất kính, nhiều tội phạm thánh. 

Linh mục không truyền phép như Chúa đã ra lệnh. Và bằng cách không truyền phép đúng thể 

thức, linh mục chà đạp lên Máu của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Linh Mục gọi vô phép 

Danh Cực Thánh Người, và bằng cách làm như vậy, linh mục đã đánh mất vô vàn ân sủng và 

ơn lành cho linh hồn con cái Mẹ. 

Ôi! Các con trai yêu dấu! Hãy bỏ sự sai lầm các con đi, vì các con đang dạy cho người 

ta về một Chúa thích ứng với những ham muốn và những thói quen các con. Các con đã không 

dạy con cái Mẹ về một Thiên Chúa mà chúng phải yêu mến và kính trọng. Các con không 
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muốn dạy Đạo Duy Nhất và Thánh Thiện của Người. Những lời các con không mang sự sống 

cho con cái Mẹ, vì bây giờ lời nói các con lộn xộn bởi những lời nói láo, tính kiêu ngạo và tội 

lỗi. Và điều duy nhất quan hệ đối với các con là nô lệ hóa con cái Mẹ và Hội Thánh Mẹ trong 

một chủ nghĩa duy vật không kềm chế. Ôi! Con cái! Ma Quỷ đã thành công về vấn đề này 

trong Hội Thánh Mẹ, vì những linh mục và nữ tu đó đã sống nguội lạnh và yếu hèn. Và vì 

chúng ăn ở như vậy, chúng đã dễ dàng bị lôi kéo đến sự ác. Chúng tự để mình bị lường gạt. 

và bây giờ Ma Quỷ phá hoại Hội Thánh từ trong. Các con đã không khôn ngoan. Các con đã 

không tỉnh thức. Và đây là tại sao Ma Quỷ bây giờ đang tiêu diệt các con. Và nó tiêu diệt các 

con bằng chính cái làm trung tâm điểm cho đời sống các con. Đó chính là Thánh Lễ. Ma Quỷ 

phá hoại Thánh Lễ bằng cách bảo rằng đó là một buổi tiệc, chỉ là một bữa ăn. Nó bảo thế để 

cất đi khỏi tâm trí con cái Mẹ Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá.Và bằng cách như vậy, Thánh Lễ bị 

giáng xuống, và chẳng hơn gì, một buổi tiệc thân hữu. Và cuộc Tế Lễ Cứu Chuộc bị quên lãng.  

Chúng đã phá hoại đủ thứ. Chúng đã thay thế bàn thờ bằng một chiếc bàn đơn sơ. Chúng 

đã cất bỏ tất cả những dấu chỉ thờ phượng. Và sự thờ phượng của chúng là cái bụng của chúng, 

vì bây giờ chúng chỉ nghĩ đến ăn uống. Chúng đã thay thế các lời kinh bằng nhảy múa và ca 

hát. Chúng muốn có một Chúa thích hợp với những tiêu chuẩn của chúng. Chúng muốn có 

một chúa sẽ khuyến khích chúng trong những sai lầm của chúng, một chúa sẽ nói một cách 

phỉnh gạt với chúng, để chúng có thể đầm mình càng ngày càng sâu hơn trong sự lộng ngôn 

và tội lỗi. 

Chúng say sưa với rượu gian ác. Và trong cơn say kinh khủng, chúng hành động như 

những đứa con nít khờ khạo. Chúng thay đổi ý nghĩa  của Thánh Lễ. Và bây giờ Thánh Lễ 

không còn là trung tâm điểm cho phần rỗi con cái Mẹ nữa, mà chỉ là một bữa ăn đơn giản. 

Đây là lý do người ta không được quỳ gối khi Chịu Lễ nữa. Và để nhấn mạnh hơn rằng đó là 

một bữa ăn, họ nhận lấy Bánh Thánh trong bàn tay. Hãy nghe cho rõ, hỡi thế hệ mất gốc! Khi 

các con nhận lấy Thiên Chúa trong bàn tay, các con chà đạp lên Máu Cực Thánh Người, các 

con kêu vô phép Tên Dịu Dàng Người, vì các con không cho Thiên Chúa sự kính trọng và thờ 

phượng bởi Người là Thiên Chúa. 

Các con trai Mẹ, các linh mục đã sai lầm, và với những thói quen mới này, đã được Ma 

Quỷ xúi xiểm, chúng dẫn nhập tình yêu và sự thờ phượng đối với loài người, và khử trừ tình 

yêu và sự thờ phượng đối với Thiên Chúa. 

Và vì chúng mù quáng, chúng đâu có hiểu rằng, trong Thánh Lễ, mọi sự đều có ý nghĩa 

của nó. Và chúng đã cắt xén Thánh Lễ đi mà không biết rằng, sở dĩ linh mục hướng mắt lên 

Thiên Chúa, là vì trong tư thế này, linh mục dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Cha Muôn 

Đời, Đấng khi nhìn thấy Lễ Hiến Tế Thần Tử Người, sẽ nguôi cơn thịnh nộ, và ban những ân 

sủng mà loài người và địa cầu đang cần đến. Đây là lý do linh mục đã hướng mắt về Thiên 

Chúa, vì chính là cho Chúa mà linh mục đã dâng Thánh Lễ hoặc lễ vật này lên. Bây giờ, với 

việc các con thay đổi, linh mục không còn nhìn lên Thiên Chúa nữa, mà linh mục nói với loài 

người, chứ không phải nói với Thiên Chúa, các con có thấy sự sai lầm các con không? 

Bằng thái độ các con, các con không hiến sự thờ phượng cho Thiên Chúa, mà cho loài 

người, và làm như vậy các con phạm một tội nặng. Chưa thỏa mãn với những sai lầm kinh 

tởm, các con đã đi vượt quá sự dữ: Các con còn cất bỏ Ảnh Chuộc Tội, các bàn thờ, và sự Mầu 

Nhiệm BIẾN HÓA THÁNH THỂ đi. Và khi các con bảo rằng Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá 

không phải là một cuộc tế lễ, các con làm cho nó dễ chấp nhận hơn bảo rằng đó chỉ là một bữa 

tiệc vui vẻ, và do đó con cái Mẹ không được quỳ gối xuống. Ôi những kẻ khờ khạo! Các con 

đang kéo Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa trên đầu các con. Hãy mở mắt ra mà xem Ma Quỷ luôn 

làm việc để phá hoại Hội Thánh và các con. Và nó đã làm như vậy bằng phương pháp nói láo, 

và bằng những sự thật che đậy. 
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Các con không khôn ngoan. Các con rơi vào cái bẫy chết người như những đứa con nít 

khờ khạo. Và Ma Quỷ mê hoặc các con bằng thứ rượu mạnh của những gì dễ dãi và kích thích. 

Và bởi bị mê hoặc, các con tiếp tay gieo rắc sự dữ. Hãy mở mắt ra mà xem, vì các con, linh 

mục, nữ tu, và giáo dân, đang tiếp tay gieo rắc sự sai lầm, do tính ương ngạnh và cố chấp các 

con, không muốn nghe lời Mẹ kêu gọi. Hãy xem, chính Ta, là Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng 

Trinh Maria, đang nói. Và Mẹ đang nói rằng Ma Quỷ đã lường gạt các con, hầu các con có thể 

lường gạt những kẻ khác. 

Bây giờ, hỡi con cái yêu dấu, Thánh Lễ không còn là Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ, 

Chúa Giêsu nữa, mà chỉ là một buổi họp huynh đệ, nơi đây người ta gặp nhau để nói chuyện, 

và mỗi người làm những gì họ muốn, - nhảy múa, ca hát, reo cười,- nói cách khác, làm tất cả 

những gì trí sáng kiến của mình chỉ cho. Và để đánh cú cuối cùng, và để cho mọi người tin 

rằng chúng ở trong sự thật, thì chúng đọc nhiều đoạn Kinh Thánh. Bằng cách làm như vậy, 

chúng làm cùn mòn trí khôn con cái Mẹ, không biết rằng mình đang bị chúng lường gạt một 

cách khinh bỉ. 

Ôi! mỉa mai thay! Điều Ma Quỷ đã dẫn nhập vào lòng các con trai Mẹ! Vì bằng cách 

làm cho trí khôn mình ra mù tối, chúng không thể hiểu và thấy nổi vực thẳm mà chúng đã rơi 

xuống trong đó. Hãy mở mắt ra! Hỡi các linh mục của Thần Tử Mẹ! Và hãy hiểu sự sai lầm 

của các con, vì các con sắp phải phán xét một cách nghiêm khắc. Vì các con đã cất đi khỏi 

lòng con cái Mẹ sự thờ phượng Thiên Chúa, hầu loài người có thể thờ phượng các con. 

Ôi! Các con, những đứa khờ khạo! Các con không biết con đường các con đã đặt mình 

lên! Hãy xem! Con đường các con đang bước đi trên đó cũng là con đường Ma Quỷ đã đi khi 

nó nói: “Ta sẽ không phụng sự. Ta sẽ không hiến sự vinh hiển, hoặc sự thờ phượng cho Thiên 

Chúa.” Và nó đã không muốn hiến sự thờ phượng cho Chúa các Chúa, Chúa Duy Nhất và 

Chân Thật, là Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy nghe cho tỏ! Hỡi linh mục, nữ tu, và giáo 

dân! Mẹ kêu gọi mỗi người và Mẹ bảo: “Hãy dạy thiên hạ phải quỳ xuống trước mặt Thiên 

Chúa mình, Đấng hạ cố ở lại đây giữa các con vì tình yêu. Và đó không phải là một bữa ăn 

đơn giản, vì Người là Thiên Chúa. Và chính vì vậy, Thiên hạ phải thờ phượng Người một cách 

cung kính và yêu mến.” 

Các con trai yêu dấu! Các con chịu trách nhiệm về việc để cho người ta chà đạp lên và 

nói lộng ngôn phạm đến Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ. 

Ôi! Có biết bao việc Chịu Lễ phạm thánh do các con gây ra! Hà cớ gì các con đã đổi 

lời truyền phép đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô dạy cho các con bằng Máu Người? 

Hỡi các con trai! Các con biết chăng, khi linh mục không đọc đúng lời truyền phép như 

thể Thần Tử Mẹ đã dạy, thì không có SỰ BIẾN HOÁ THÁNH THỂ không? 

Ôi! các con yêu dấu ôi! Thật đau buồn Mẹ nói với các con điều này. Nhưng Mẹ phải 

nói với các con sự thật, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ lường gạt. Và chúng 

tự để mình bị xui xiểm. Rồi chúng sáng chế ra một Lễ hoàn toàn theo sở thích của chúng, trong 

đó sự giả hình ngự trị, trong đó sự vị nể loài người ngự trị, trong đó chúng thờ phượng con 

người thay vì Thiên Chúa. 

Nhiều linh mục đã rơi vào sự sai lầm này. Và số ít linh mục còn bảo vệ Cuộc Tế Lễ của 

Thần Tử Mẹ và cử hành như Người đã dạy, thì bị hạ nhục, bắt bớ, và bắt phải bỏ đạo. Hãy 

xem, các con yêu dấu! Tại La Salette, Mẹ đã nói rằng tất cả cái đó sẽ xảy ra. Thì bây giờ nó 

đã hoàn tất.  

Khốn kiếp! Các linh mục đã tiếp tay cho Ma Quỷ phá hoại trung tâm điểm của Hội 

Thánh là Phép Mình Thánh! 

Khốn kiếp! Các linh mục và những kẻ tận hiến đã tự để mình bị lường gạt, và không  

bênh vực Đức Tin và Đức Ái của chúng đối với Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô! 
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Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Thiên Chúa và lãng quên Cuộc Hiến Tế của 

Người trên Thập Giá Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu 

Kitô, và bỏ đường thiêng liêng để theo vật chất và những sự trần tục! 

Khốn kiếp! Các linh mục đổi ánh sáng để lấy sự tối tăm! Và các con, hỡi các linh mục, 

các con trai khả ái của Trái Tim Mẹ, các con, những kẻ mặc dầu tất cả các cuộc bắt bớ và sự 

nhạo báng, vẫn gìn giữ trung thành với Thần Tử Mẹ, hãy bảo toàn ánh sáng các con và Đức 

Ái các con, và hãy ngăn chận sự tối tăm, đừng để nó xuyên vào lòng các con. Hãy giữ mình 

trung thành và trung kiên, vì những ai giữ mình trung thành và bền đỗ sẽ được cứu. 

Một Cuộc Đại Trừng Phạt sắp đến với thế giới; vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn 

Đời đã được đánh thức dậy bởi quá nhiều tội lỗi. “Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt thế giới 

một cách chưa từng thấy! Khốn thay! Những dân cư trên trái đất! Đức Chúa Trời sắp 

dốc hết cơn thịnh nộ của Người, và không một ai sẽ đủ sức thoát khỏi vô vàn tai ương 

dồn dập xảy đến một lúc!” 

Ôi! Các con yêu dấu! Sự thống khổ sẽ xảy ra kinh khủng là lớn, đến nỗi Chúa và 

Mẹ không rút ngắn những ngày này, thì không một ai sẽ sống sót, vì Thiên Chúa sẽ tàn 

phá trái đất. Người sẽ phá hủy đi, và bố trí lại mặt đất, phân tán dân cư của nó. Trái đất 

sẽ ở trong cảnh tang tóc, nó sẽ khô héo đi. Trái đất đã ra xú uế, vì dân cư của nó đã làm 

cho sai sự thật, chúng đã lỗi phạm Lời Giao Ước Muôn Đời, chúng đã khinh xuất lãng 

quên Danh của Thiên Chúa Chân Thật, chúng đã chà đạp lên Máu Cực Châu Báu Người, 

và chúng đã trở nên ung thối trong tội lỗi.  

Các linh mục không dâng Của Lễ Hy Sinh tinh tuyền, là Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu 

Kitô lên Cha Muôn Đời, hầu giảm thiểu CUỘC TRỪNG PHẠT kinh khủng này. Chúng 

đã giả mạo Cuộc Hiến Tế Cực Thánh của Thánh Lễ, và thay vì thờ phượng Thiên Chúa, 

chúng thờ phượng Ma Quỷ. Và vì vậy, lời nguyền rủa nghiến ngấu trái đất, và những kẻ 

chịu trách nhiệm là dân cư. Vì lý do này, dân cư trên trái đất sẽ bị thiêu cháy, vì chúng 

phải trả giá tội lỗi chúng bằng Máu và Lửa. 

Đúng vậy, dân cư trái đất phải chịu tội, vì chúng đã nhạo báng Máu của Đấng Cứu 

Chuộc mình. Chúng đã bỏ Ánh Sáng để theo sự tối tăm, và trục xuất Ánh Sáng và Sự Vui 

Mừng ra khỏi thế giới. Chúng đã trục xuất Đức Ái và Đức Tin ra khỏi thế giới. Và vì lý do 

này những nền móng của trái đất sẽ rung chuyển. Trái đất sẽ bể ra tan tành với một tiếng động 

đinh tai điếc óc. Trái đất đã liên tục lung lay. Nó đã bị náo động. Trái đất đã bị lắc lư và lảo 

đảo đi như say rượu, bởi sức mạnh bởi tội lỗi của mình. Đè nặng lên mình nó là tội phạm, sự 

sai lầm và những lời nói láo. 

“Các vị thủ lãnh, những người hướng dẫn dân Đức Chúa Trời đã lãng bỏ lời cầu nguyện 

và việc đền tội, và Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn họ. Họ đã bị biến thành những ngôi sao lạc 

lõng, mà Con Rắn Già sẽ lấy đuôi kéo họ xuống, để làm cho họ phải diệt vong. Đức Chúa Trời 

sẽ cho phép Ma Quỷ gây chia rẽ giữa các nhà cầm quyền trong mọi xã hội và trong mọi gia 

đình. Người ta sẽ chịu đau khổ về thể chất và tinh thần. Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc loài người, 

và sẽ giáng xuống những hình phạt trong thời gian ngoài ba mươi lăm năm.” 

“Xã hội đứng trước cuộc khai diễn những tai ương kinh khủng nhất, và những biến cố 

lớn lao nhất. Bắt buộc nó phải chịu cai trị bằng cái roi sắt, và uống chén đắng của cơn thịnh 

nộ Đức Chúa Trời.” Các con yêu dấu, những người hướng dẫn dân Thiên Chúa là các linh 

mục; họ đã quên lãng sự cầu nguyện và việc đền tội: họ đã theo những tà đạo, quên mất Đạo 

Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô bằng cách chấp nhận những giáo thuyết lạ hoắc và 

liên kết với các tà thần. Chúng đã đổi áo chùng thánh của mình để chọn lấy những kiểu quần 

áo thời trang. Chúng đã liên hiệp với bọn vô thần và ngụy tiên tri, và để cho Ma Quỷ dễ dàng 

vào trong Hội Thánh. 
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Các linh mục nữ tu và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, 

trong Sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi 

sao trên trời xuống, và sẽ ném xuống đất.” 

Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một 

sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái và dẫn nhập đủ 

thứ giáo thuyết vào trong  Hội Thánh, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng 

đã biến ra con cái sự tối tăm. Các linh mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và 

chúng để tự mình bị lường gạt, Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Hội Thánh nhiều tà 

thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất tường 

nhất là Phong Trào Thánh Linh.  

Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi 

nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một Phong Trào do Ma Quỷ và Tin Lành.  

Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ 

dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Hội Thánh 

và con cái Hội Thánh. Hãy cẩn trọng, hỡi con cái Mẹ, vì Ta, là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, 

Mẹ các con đang cảnh cáo các con về mối nguy hiểm cả thể này, hầu các con có thể tránh xa 

nó và khỏi chết. Chúng là những kẻ đã tàn phá Hội Thánh. Chúng đã làm sai lạc Cuộc Tế Lễ 

Cực Thánh trên Bàn Thờ. Chúng đã bóp méo Đạo Thật của Thần Tử của Mẹ, Chúa Giêsu  

Kitô. Và chúng dạy về một thần khí, mà không phải là Đức Chúa Thánh Thần thật, nhưng là 

thần Ô Uế, Thần Lầm Lạc bởi Ma Quỷ mà ra. 

Hãy coi, và quan sát xem rằng các lời Tiên tri tại La Salette đã được hoàn tất, vì nhóm 

Thánh Linh đã chia rẽ Hội Thánh Mẹ, và chịu tội về Cuộc Chối Đạo Cả Thể của linh mục, nữ 

tu, và giáo dân, đang tàn phá Hội Thánh. Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và chúng đã 

đảo lộn cả thế giới và con cái Mẹ. Vì những việc phù hợp để linh mục làm thì giáo dân làm, 

còn những việc phù hợp để giáo dân làm thì linh mục làm. Và làm như thế chúng tỏ cho những 

con cái khác của Mẹ một sự tối tăm và hoang mang cả thể. 

Bởi vậy, nhiều gia đình phải đau khổ về thể chất và tinh thần, vì Thiên Chúa đã bỏ mặc 

loài người. Và sự bỏ mặc này đã bắt đầu khi các con trai Mẹ, các linh mục bỏ Đạo Thật của 

Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chuốc lấy tất cả những giáo thuyết kia, nó chống lại Thần 

Tử Mẹ, Hội Thánh Người, và con cái thật của Người. Từ đó mà đến tất cả sự dữ cho loài 

người. 

Nhóm Thánh Linh muốn tất cả mọi sự trong Hội Thánh phải mới. Chúng không muốn 

có gì, bất cứ cái gì nhắc lại cho chúng Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu 

Kitô. Và đó là tại sao chúng khuyến khích các con trai Mẹ, các linh mục, nữ tu, và giáo dân 

giảng về một Giêsu Phục Sinh, một Giêsu không đòi hỏi những hy sinh hãm mình, hoặc cầu 

nguyện, vì Người là một Chúa không đoán phạt. Bởi lẽ đó các con có thể đối với Người làm 

bất cứ cái gì mà loài người muốn làm với Người,  

theo những trái chứng và ham muốn bất thường của loài người. 

Các con trai Mẹ, các linh mục đã ngủ mê và không giữ mình tỉnh thức. Kẻ thù lẻn vào, 

cướp lấy các kho tàng của chúng, và lột mất Đạo Thánh của chúng. Bây giờ lỗ tai chúng không 

còn có thể chịu đựng việc hàn gắn và Đạo Thật, Sự Khôn Ngoan Thật và Đức Ái Thật nữa. 

Và chúng dám gọi Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là tầm thường và cứng đờ. Và vì 

các con không muốn ở tầm thường các con chỉ nói đến thay đổi, canh tân và tự do. Các con 

muốn được tự do khỏi Đạo lành mạnh. Và các con đã thành công, vì bằng cách thay đổi tất cả 

đó, các con đã tự giải thoát khỏi Thiên Chúa Chân Thật, khỏi Lời Chân Thật của Thần Tử Mẹ, 

Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, không còn là Phúc Âm của Người mà các con giảng dạy nữa, 

mà là một phúc âm đã canh tân, đã giải phóng, và không đòi hỏi các con chấm dứt phạm tội, 

hoặc đòi hỏi đọc kinh cầu nguyện, hoặc hãm mình nữa, nói chi đến hy sinh và Đức Ái. Phúc 
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Âm các con giảng chỉ đòi hỏi nhảy múa ca hát, hoà bình giả tạo, một tình yêu giả tạo, và đạo 

đức giả, nhiều gian trá và nhiều lời nói láo. 

Các con, linh mục của Thần Tử Mẹ nói và nói hoài về Chúa Giêsu, nhưng những lời 

các con trống rỗng, và tối nghĩa, vì các con đang giảng một đạo Chúa Kitô không có Đức Kitô. 

Và đó là tại sao tiếng nói các con trở nên lộn xộn và rất là nghèo nàn, vì các con không đem 

Ánh Sáng và sự Phong Phú của Chúa Kitô Thật và Phúc Âm của Người cho những người nghe 

các con.  

Ôi! linh mục và nữ tu! Các con đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô gọi, để chinh 

phục loài người, nhưng loài người đã chinh phục các con. Và bằng cách bị thế gian chinh phục, 

các con đã bước vào một cảnh vô trật tự không kiềm toả. 

Các con đã mang Thập Giá, và các con đã vứt nó đi để lấy cái đàn lục huyền cầm. các 

con đã được Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và các con đã bỏ nó đi để chọn những 

triết thuyết do loài người làm ra. Các con đã có những bộ áo dòng, và các con đã đổi nó đi để 

mặc những kiểu áo quần thời trang tức cười và phù phiếm của loài người. Các con đã có một 

Cuộc Hiến Tế, và các con đã bỏ nó đi để lấy một bữa ăn. Các con đã mang chuỗi Mân Côi, 

nhưng các con lại đánh đổi nó đi để lấy một khẩu súng. Các con đã có những buổi đọc kinh, 

nhưng các con đã bỏ hết để dự một buổi nhảy múa nho nhỏ. Các con đã có những giờ làm việc 

đạo đức phong phú, nhưng các con đã bỏ hết để chọn những bài ca trần tục, không thờ phượng 

Thiên Chúa mà chỉ thờ phượng loài người. 

Ôi! Linh mục và nữ tu! Các con đã đi vào thế gian, và các con đã mắc bẫy giữ lại trong 

bùn lầy và sự dơ dáy của nó. Và bởi bị mắc bẫy, các con đã mất hết. Phải, các con trai yêu 

dấu, bằng cuộc đánh đổi này, các con đã không được gì, mà mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều kho 

báu. Chúa đã để việc này xẩy ra, hầu các con có thể thấy rằng không có Người, các con không 

làm được gì cả. Và Người đã bỏ mặc các con, vì các con đã muốn tự cai quản lấy mình, và 

không muốn Thiên Chúa ngự trị trong lòng các con. Và đó là lý do những điều phiền lòng này 

không rời các con, hoặc thế giới. Và vì các con đã bỏ Thiên Chúa Thật, các con sẽ phải đau 

khổ vì cái Roi Sắt, cái sẽ làm cho các con tin điều mà các con không muốn chấp nhận bây giờ. 

“Đấng Đại Diện con Mẹ, Đức Giáo Tông Piô IX, chớ rời khỏi Rôma sau năm 1859, 

nhưng Ngài hãy cương nghị và quảng đại, và Ngài hãy chiến đấu với hai vũ khí: Đức Tin và 

Đức Ái, Mẹ sẽ ở cùng Ngài, Ngài đừng tin Napolêon, ông là con người nhị tâm, và khi ông 

vừa muốn làm Giáo Hoàng vừa làm Hoàng Đế, Đức Chúa Trời sẽ tức thì lìa xa ông. Đây là 

con phượng hoàng, luôn luôn muốn bay lên cao, sẽ rơi xuống trên lưỡi gươm mà chính ông 

đã muốn dùng để cưỡng ép các nước tôn phù ông.” Các con trai Mẹ, Các Giáo Hoàng đã không 

vâng nghe những lời Mẹ dạy. Các Ngài đã không cương nghị. Các Ngài đã không chiến đấu 

với hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái. Đây là lý do Hội Thánh đang lao đầu đến chỗ diệt vong 

của nó. Đúng thế, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ nói cho các con biết một sự thật cả thể. Chớ sợ 

phải nghe. Hãy để ý, và sau đó, hãy nhận định, hầu đem lại lợi ích cho linh hồn các con. 

Hồi đó, Mẹ cảnh cáo các Đức Giáo Hoàng, nhưng lời cảnh cáo đã không chấm tận với 

Ngài, mà là bắt đầu, vì từ đó trở đi luôn luôn có một vị lãnh đạo thế giới rình rập để làm cho 

Ngài sa ngã. Đó là lý do Mẹ đã bảo phải chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái. 

Nhiều người trong con cái Mẹ bảo rằng Napolêon đã chết rồi, và chuyện bây giờ là lịch 

sử, và bây giờ có nguy hiểm nữa đâu. Tuy nhiên hỡi con cái yêu dấu, sẽ luôn luôn có một con 

phượng hoàng sẵn sàng cất cánh, và bay, và chiếm hữu loài người bằng phương tiện Hội 

Thánh. 

Hãy nghe những lời Mẹ đang nói với các con. nhiều người trong số con trai Mẹ, các 

linh mục đã không lưu ý đến Mẹ. Và bằng cách làm như vậy. Chúng đã thấy một sự sa sút về 

Đức Tin. Chúng đã không thấy rằng đằng sau nụ cười giấu kín nhiều nọc độc. 

Các con trai Mẹ, các linh mục đã không khôn ngoan, và chúng để cho sự dữ xuyên vào  
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trong Hội Thánh.Và chúng đang đem con cái Mẹ đến sự diệt vong bằng những cuộc liên hiệp 

giả tạo. Tất cả đó, mà hiện giờ các con thấy trong Hội Thánh, -nào linh mục đang thay đổi 

Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu, nào chúng không mặc y phục linh mục, và nào chúng khen 

ngợi loài người thay vì Thiên Chúa,- là hậu quả của việc Chúa bỏ mặc các con, vì bằng sự 

ương ngạnh của các con, các con đặt một chướng ngại vật trước mặt Đức Chúa Thánh Thần. 

Trong những thời buổi rất dữ dằn sắp đến, Mẹ sẽ ở cùng Vị Giáo Hoàng nào vâng nghe tiếng 

nói của Mẹ, Nhưng Vị Giáo Hoàng nào không muốn vâng nghe tiếng nói của Mẹ, và tiếng nói 

của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì sẽ phải đau khổ về tay con phượng hoàng, kẻ muốn 

nâng mình lên sẽ dùng Ngài để cưỡng ép các nước tôn phù nó. Và đây là lúc máu sẽ chảy. 

“Nước Ý sẽ bị trừng phạt vì nuôi tham vọng cởi bỏ ách của Chúa các Chúa, và cũng sẽ 

bị phó mặc cho chiến tranh. Máu sẽ chảy tràn lan khắp nơi. Các thánh đường sẽ bị đóng cửa, 

hoặc bị tục hóa. Linh mục và tu sĩ sẽ bị bắt bớ và bị giết, và họ sẽ chết một cái chết tàn nhẫn. 

Nhiều người sẽ bỏ Đức Tin, và một số lớn linh mục và tu sĩ sẽ chối bỏ Đạo Thật, trong những 

người này các con sẽ gặp thấy những giám mục.” Đúng vậy, các con yêu dấu, nước Ý sẽ bị 

trừng phạt vì muốn cởi bỏ ách của Chúa các Chúa. Và nhiều linh mục sẽ chết một cái chết tàn 

nhẫn, bởi đã tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô tiêu diệt Đức Tin trong lòng loài người. Các thánh 

đường, như các con có thể thấy, đã bị tục hóa, vì bằng cách không cử hành Thánh Lễ như thể 

thức phải cử hành, thánh đường đã bị tục hoá. Cuộc Hiến Tế trên Thập Giá đã bị tục hóa. Và 

bây giờ Sự Chối Đạo nằm trong lòng Hội Thánh thật là lớn.  

Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu rằng…bằng cách tiến dẫn vào trong Hội Thánh 

phong trào đại kết, xã hội chủ nghĩa, thuyết duy vật thuyết thượng tân, và việc canh tân các 

thói quen trong lễ nghi phụng vụ, cùng tất cả những việc cổ võ sự thờ phượng loài người thay 

vì Thiên Chúa,… các con đang bỏ rơi Đức Tin thật, sự thờ phượng thật và sự ngợi khen phải 

có đối với Thiên Chúa. Nước Ý chịu tội về tất cả đó, vì Đức Giáo Hoàng đã không ngăn chận 

Cuộc Bỏ Đạo Cả Thể này. 

Và Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nếu Ngài không ăn năn, và chiến đấu bằng hai vũ khí 

Đức Tin thật và Đức Ái thật, và chấm dứt việc thờ phượng loài người, và bắt đầu thờ phượng 

Thiên Chúa. 

“Chớ chi Đức Giáo Hoàng coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì đã đến lúc xảy 

ra những sự lạ kinh hoàng nhất dưới đất và trên không.” 

Đức Giáo Hoàng phải khôn ngoan và coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì nếu 

Ngài không coi chừng, Ngài sẽ chịu đau khổ rất nhiều, những quả báo này bây giờ có thể trông 

thấy được trên thế giới, Và nếu Ngài không vâng lời Mẹ, Ngài sẽ thu lượm những quả báo rất 

ư là cay đắng. Vì loài người đã tiến bộ về khoa học và sự dữ. Và trong sự kiêu ngạo của nó, 

nó sánh mình với Thiên Chúa, rồi nó cất mạng sống đi bất cứ lúc nào nó muốn, và nó làm cho 

thế giới kinh hoàng bằng những sự lạ dưới đất và trên không trung. Ôi! Các con yêu dấu! khi 

Mẹ nói những lời này ở La Salette, Mẹ đã muốn nói về sự lạ loài người cấu tạo những quả 

bom mạnh đến nỗi nó có sức giết chết rất nhiều người trong mấy phút. Và qua nhiều năm, loài 

người xác quyết địa vị của mình trong sự dữ và trong những sự lạ của nó, làm cho thế giới 

phải kinh hoàng bởi khoa phá hoại của nó dưới đất và trên không trung. Đã đến lúc loài người 

làm chủ không những trái đất, mà bằng các máy bay nó cũng làm chủ cả không trung nữa. Đó 

là tại sao Mẹ đã khuyến cáo Đức Giáo Hoàng thời đó, vì Con Người Gian Ác, Con Người Tội 

Lỗi sẽ nắm cả thế giới trong tay, và con cái Mẹ sẽ không đủ sức làm được gì cả để tránh né tai 

họa cả thể. Nếu con cái Mẹ không chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái, chúng sẽ 

không đủ sức làm được gì cả đối với những kẻ làm phép lạ, họ sẽ phô bày cho thế giới thấy 

những sự kỳ lạ mà họ có thể thực hiện được. 

“Trong năm 1864, Luxiphe cùng một số đông Quỷ sẽ được thả ra khỏi Hỏa Ngục, 

Chúng sẽ tiêu diệt Đức Tin dần dần, ngay cả nơi những người tận hiến cho Đức Chúa 
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Trời. Chúng sẽ làm cho những người này  ra mù quáng đến nỗi nếu không được ơn đặc 

biệt, họ sẽ hấp thụ tinh thần của những thiên thần dữ ấy. Nhiều nhà dòng sẽ mất Đức 

Tin hoàn toàn và nhiều linh hồn sẽ hư đi.”  

Ma Quỷ tự do rảo khắp nơi, gạt gẫm con cái Mẹ. Và nó đã làm mờ ám cả linh hồn và 

trái tim các linh mục và nữ tu. Nó đã phóng ra một trận hỏa mù cả thể chống lại loài người. 

Và cả những linh hồn tận hiến cũng đã bị hư hỏng vì sự tối tăm và sự sai lầm. Nó mạnh đến 

nỗi thế giới bây giờ sống dưới quyền cai trị của Ma Quỷ. Và vì vậy, nhiều nhà dòng đã mất 

Đức Tin, và rất nhiều linh hồn đã hư đi. Đúng vậy, các con yêu dấu, chớ lấy làm lạ vì những 

lời Mẹ, bởi hãy nhớ rằng trong Kinh Thánh có lời tuyên bố rằng Ma Quỷ sẽ được ban sức 

mạnh và quyền thế trên mọi bộ lạc, dân tộc tiếng nói và quốc gia. Đúng vậy, các con yêu dấu, 

chớ khiếp sợ, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ xui xiểm. Có biết bao người 

bảo họ là tiên tri và thụ khải của Thiên Chúa, và họ không phải, trái lại họ là tôi tớ của Ma 

Quỷ, những kẻ bằng lời nói tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô phổ biến sự sai lầm, những lời nói láo, 

sự hoang mang, và sự tối tăm trong lòng và trong linh hồn con cái Mẹ. Cho nên, các con yêu 

dấu, các con phải canh chừng những tiên tri và thụ khải giả này. 

Hãy lắng nghe và nhận định. Và hãy theo các tiên tri và thụ khải thật của Thiên Chúa, 

Những người đích thật là tôi tớ Mẹ, tôi tớ Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy xem và nhận 

định, vì bằng hoa trái của chúng, các con sẽ biết chúng. Các con phải tránh xa những kẻ cho 

các con hoa trái của những lời nói láo, sự sai lầm, sự hận thù và sự hoang mang. Hãy theo 

những người cho các con hoa trái của sự thật, của tình yêu của ánh sáng, và những người cất 

sự hoang mang cho khỏi các con. Hãy theo họ, vì họ có lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, 

và lời của Mẹ. 

“Những sách xấu sẽ đầy rẫy trên thế giới, và khắp nơi những thần sự tối tăm sẽ gieo rắc 

sự biếng trễ chung trong tất cả những gì liên quan đến việc phụng sự Đức Chúa Trời. “Và Ma 

Quỷ sẽ chiếm được quyền lực lạ thường đối với thiên nhiên. Sẽ có những thánh đường dâng 

hiến cho việc thờ phượng những thần dữ này. “Ma Quỷ sẽ di chuyển một số ít người từ nơi 

này đến nơi khác, trong số này có vài linh mục không theo tinh thần đích thật của Phúc Âm, 

tinh thần khiêm nhường, bác ái, và không có lòng nhiệt thành làm vinh danh Đức Chúa Trời. 

“Một vài kẻ chết và người công chính sẽ sống lại. Và các con sẽ thấy những sự kinh dị khắp 

nơi, vì Đức Tin thật đã tắt và ánh sáng giả soi chiếu thế giới. “Khốn cho các hoàng tử của Hội 

Thánh! đã chỉ bận tâm thu tích cho nhiều tiền bạc để bảo vệ chức quyền và cai trị hách dịch!” 

Thế giới sống trong sự hoang mang và tối tăm hoàn toàn, nhưng nó đã bị khiêu khích 

và xúi giục do việc phổ biến những cuốn sách từ Hỏa Ngục mà đến, để làm hoang mang con 

cái Mẹ. Có nhiều cuốn sách, hỡi con cái yêu dấu, chỉ nói đến Satan và các thiên thần của nó. 

Những cuốn sách này nói về cách thờ phượng Ma Quỷ, và có cả thánh đường thờ phượng nó. 

Cũng có những cuốn sách nói về Giêsu, nhưng không phải về Chúa Giêsu thật, mà về một 

Giêsu giả, vị này soi chiếu con cái Mẹ bằng một ánh sáng giả. Và con cái Mẹ di chuyển trong 

vùng ánh sáng giả này, nó bao bọc lấy chúng từng ly từng tý trong một sự tối tăm chết người. 

Nhiều người trong số con cái Mẹ bị các thần ô uế ám, rồi chúng lường gạt dân chúng và con 

cái Mẹ bằng cách bảo rằng thần khí đang nói với chúng là một thánh thần. Điều này, hỡi con 

cái yêu dấu, các con bây giờ có thể thấy, vì do việc Nhóm Thánh Linh đến trong Hội Thánh, 

các thói quen của con cái Mẹ đã bị đảo lộn. Và nhiều người trong nhóm họ đã bị thần ô uế ám. 

Và mục tiêu duy nhất của họ là làm cho con cái Mẹ sa vào móng vuốt của họ, và làm cho 

chúng mất Đức Tin thật. Hãy cẩn thận hãy nhìn coi. Mẹ đang cảnh cáo các con, vì những con 

cái này của Ma Quỷ đã lường gạt nhiều người. Và như các con có thể thấy, đó là một sự dữ đã 

lớn lên trong nội bộ Hội Thánh rất mạnh mẽ và rất quyền thế. Nhiều người đã sa vào sự sai 

lầm này, vì họ đã không theo gương lành Phúc Âm của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. 

Trong sự hủ bại không kềm tỏa của họ, những kẻ chết sống lại sẽ nói về một phúc âm  
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khác. Ôi! các con yêu dấu! Mẹ đã cảnh cáo các con rằng đây sẽ là sự tiêu diệt của các con vì 

đã bất tuân. Và những kẻ vô đạo đó, là những kẻ thù của Thiên Chúa, sẽ tiến dẫn những tôn 

giáo cầu đảo các thần dữ, các thần ô uế.- Một khi đến giờ đến buổi chúng sẽ chiếm hữu loài 

người. Và đối với những kẻ ấy cùng các hoàng tử của Hội Thánh đã từng sử dụng lời nói láo 

và sự sai lầm để lường gạt con cái Mẹ, sự gian ác của họ sẽ bị lật tẩy. Các thần dữ ấy sẽ làm 

cho họ ra mù tối và sẽ là cớ cho cái chết của họ. Rồi họ sẽ hiểu rằng tất cả những biến cố do 

sự hoang mang và sự tối tăm đó không phải do Thiên Chúa mà đến, mà do Ma Quỷ. Cũng có 

những người bỏ công bỏ sức lường gạt con cái Mẹ bằng cách tự gọi mình là tiên tri và thụ khải 

của Thiên Chúa. Nhưng chớ nghe họ, vì họ không phải là tiên tri hoặc thụ khải thật. Và bằng 

những lời nói láo, họ lường gạt người ta, nói rằng Thiên Chúa không có phạt, rằng Thiên Chúa 

sẽ không giáng thế để phán xét từng người tuỳ theo công việc mình làm, rằng Đức Nữ Đồng 

Trinh không có cảnh cáo và đe dọa. 

Không, các con yêu dấu, hễ ai bảo các con như vậy thì chớ nghe họ, vì họ muốn gây 

hoang mang cho các con, hầu các con khỏi nghĩ đến phép công thẳng của Thiên Chúa, vì Chúa 

có phạt đấy. Kinh Thánh đầy rẫy những thí dụ, trong đó Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã 

trút xuống đất để phạt những tội gian ác loài người. Cũng sắp đến lúc cơn Thịnh Nộ Thánh sẽ 

đổ xuống phạt loài người vì tội lỗi họ, để phạt họ vì sự khờ dại và kiêu ngạo của họ.  Vì lẽ đó, 

các con yêu dấu, các con không được tin các tiên tri và thụ khải giả này, muốn lường gạt các 

con, vì họ chỉ muốn nói những điều ngọt tai các con. Hãy tránh xa họ, nếu các con muốn được 

tha thứ và để cho Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô có thể che chở các con 

trong những giây phút của cơn thống khổ. 

Hãy tránh xa, hỡi con cái yêu dấu, những linh mục xấu và nữ tu xấu, và những giáo dân 

đã cải đạo và gia nhập Nhóm Thánh Linh, các tiên tri giả và thụ khải giả. Hãy tránh xa những 

người vô đạo dùng sự hận thù của họ mà làm hại linh hồn các con và trái tim các con. 

Hãy cẩn thận, hỡi các con, vì các con ở vào thời đại ánh sáng giả soi chiếu thế giới, lúc 

ánh sáng giả chuẩn bị cho Tên Nguỵ Kitô đến. Và nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ 

tiêu diệt các con. Hãy nghe những lời Mẹ, và ẩn náu trong Ánh Sáng thật của Thần Tử Mẹ, 

Chúa Giêsu Kitô, hầu Người có thể giúp các con thoát khỏi những sự sai lầm đó, đang bao vây 

các con. 

Vị Đại Diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều, vì trong một thời gian Hội Thánh  sẽ trải 

qua những cơn bắt đạo tàn khốc. Đây sẽ là giờ đen tối. Hội Thánh sẽ trải qua một cơn khủng 

hoảng kinh khủng, vì Hội Thánh đã lãng quên Đức Tin Thánh của Đức Chúa Trời, mỗi cá 

nhân muốn tự hướng dẫn lấy mình và bắt kẻ khác theo mình. Người ta sẽ huỷ bỏ quyền luật 

công dân và quyền luật Hội Thánh. Tất cả trật tự và tất cả công lý sẽ bị chà đạp. Khắp nơi chỉ 

còn thấy sát nhân, căm thù, ghen tương, dối trá và bất hòa. Không còn lòng ái quốc hoặc tình 

yêu gia đình. Đức Thánh Cha sẽ chịu đau khổ nhiều. Mẹ sẽ ở với Ngài cho đến cùng, để đón 

nhận của lễ hy sinh của Ngài. Những kẻ dữ nhiều lần sẽ mưu hại tính mạng Ngài, nhưng sẽ 

không thể chấm tận đời Ngài được. Nhưng Ngài cũng như Đấng kế vị Ngài bởi sẽ không trị 

vì lâu dài, sẽ không trông thấy ngày toàn thắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Đức Giáo 

Hoàng sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng là Giáo Hoàng thật cơ, vì đây là giờ tối tăm sẽ bao phủ 

thế giới trong một cảnh đen tối chưa từng bao giờ thấy, một cảnh đen tối không có gì sánh ví 

được. Ấy là giờ đen tối, và lúc ấy thế giới sẽ thấy cuộc khủng hoảng trong Hội Thánh. Người 

ta sẽ than khóc và kêu la nhưng sẽ là quá muộn. 

Ôi! Nhân loại! Hãy kêu la và đau buồn, vì Ma Quỷ tự do đi lại. Và con cái Mẹ thì mất 

đi, vì chúng đã lãng quên Thiên Chúa của chúng. Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nhưng là Giáo 

Hoàng thật cơ, vì sẽ có một Nguỵ Giáo Hoàng, kẻ sẽ nộp Hội Thánh của Thần Tử Mẹ, Chúa 

Giêsu Kitô trong tay Tên Nguỵ Kitô. Mẹ sẽ ở với Vị Giáo Hoàng Thật cho đến cùng, để tiếp 

nhận lễ hy sinh của Ngài. Và hãy coi  chừng Tên Nguỵ Giáo Hoàng. Và hãy xem Vị Giáo 



 207 

Hoàng Thật là ai, vì Ma Quỷ đã gieo rắc nhiều hoang mang về vấn đề này. Hãy mở con mắt 

và trí khôn và tâm hồn ra, hầu các con có thể nhận định và khỏi bị lầm. “Các chính phủ sẽ 

cùng theo một kế hoạch chung. Ấy là tiêu hủy và loại bỏ mọi nguyên tắc tôn giáo, để mở 

đường cho chủ nghĩa duy vật, vô thần, đạo chiêu hồn và mọi thứ tệ đoan. “Năm 1865, người 

ta sẽ trông thấy sự ghê tởm trong các nơi Thánh. Trong các tu viện, những bông hoa Hội Thánh 

sẽ bị tàn úa, và Ma Quỷ sẽ đặt mình làm vua các cõi lòng. Những vị có trách nhiệm về các 

cộng đoàn tu sĩ phải ý tứ về những người họ nhận vào dòng, vì Ma Quỷ sẽ tận dụng sự tinh 

quái của hắn để đưa những người ham mê tội lỗi vào các dòng tu, lý do là sự phóng đãng và 

sự yêu thích khoái lạc sẽ lan tràn khắp mặt đất.” Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, thuở đó Mẹ đã 

cảnh cáo Hội Thánh  về tai họa này, nhưng các con trai Mẹ đã không lưu tâm đến Mẹ. Chúng 

đã không tỉnh thức, và đã quên lãng việc cầu nguyện, và việc đền tội. Và chúng đã để cho 

những kẻ tội lỗi, đàn ông cũng như đàn bà vào trong các cộng đoàn của mình, và làm ô nhiễm 

hết  mọi  cái Mẹ bằng tội lỗi của họ. Chúng đã để cho các hội kín dẫn nhập bọn tôi tớ của họ 

vào, gây nên nhiều tai họa cho Hội Thánh. Chúng đã để cho tôi tớ nam nữ của Ma Quỷ vào 

trong  Hội Thánh, để chuẩn bị các con trai Mẹ và nộp chúng cho Tên Nguỵ Kitô. 

Thật hết sức buồn bã Mẹ bảo các con rằng những bông hoa Hội Thánh, tức là linh mục, 

nữ tu và cả giáo dân đã bị tàn úa do những tội ác đang làm cực lòng thiên hạ. Các con trai và 

con gái Mẹ tưởng rằng chúng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng không phải Thiên Chúa mà chúng 

đang thờ phượng, mà là Ma Quỷ kẻ ngự trị trong lòng chúng. Nó đã làm mờ ám trí khôn chúng. 

Và lý do chúng không chịu được những lời khiển trách của Mẹ, hoặc là Đạo Thánh là vì chúng 

đã bỏ Thiên Chúa thật. Mọi sự trong trí khôn và trái tim loài người đã bị thay đổi. Thay vì yêu 

mến và ngợi khen Thiên Chúa, chúng muốn chính chúng được ngợi khen và được yêu mến. 

Và dân của Mẹ, rơi vào đại tội thờ thần tượng. Các con yêu dấu, loài người đang dấn mình 

vào tội lỗi không kềm tỏa, và đang bước đến sự suy tàn của nó. Đàn ông đã bỏ nam tính và 

đàn bà đã bỏ nữ tính. Bằng cách đổi tính tự nhiên của nó thì tội lỗi, sự dữ, và sự bạo hành ngự 

trị trong người đó. Và thế giới là cả một Thành Sodoma và Gomorrah vĩ đại, nơi đó bọn đồng 

tính ái nam, đồng tính ái nữ, và ngoại tình phát triển. Họ chạy tới với một sự thèm khát nhục 

dục không kềm tỏa, biến con người thành con thú không có lý trí. Và vì sự dơ bẩn, sự đồi bại, 

họ đánh mất những gì là thiêng liêng. Rồi điều duy nhất còn lại trong lòng và trong trí họ là 

vật chất. Bởi lẽ đó họ ngụp lặn trong sự dơ bẩn của chính mình, như những con vật được đánh 

thuốc ma tuý. Và lý do mà trái đất kêu đòi trừng phạt là bởi vì đàn ông và đàn bà đã hoen ố 

máu và dơ bẩn. Họ không muốn có hoa trái của những cơn tình dục không kềm tỏa của mình, 

và họ đã phá thai không một chút thương tâm, rồi đổ đầy trái đất những xác chết nhỏ bé. 

Ôi! Thế giới là cả một nấm mồ, nơi đây các con chỉ  còn trông thấy và ngửi thấy đồ thối 

rữa, sự khốn khổ và mùi tanh hôi. Và các chính phủ cộng tác với Tên Ngụy Kitô bằng cách 

ban bố những sắc lệnh chống lại Đạo của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, và áp đặt chủ nghĩa 

duy vật tai ác, chủ nghĩa làm cho con cái Mẹ sa vào tệ đoan, làm tắt cái thiện trong linh hồn 

và trong trái tim chúng, và xúi giục chúng phạm tội. “Các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh 

sẽ lâm chiến. Máu sẽ chảy trong đường phố. Người Pháp đánh nhau với người Pháp, người Ý 

đánh nhau với người Ý. Thế rồi sẽ có một trận chiến tranh thế giới khủng khiếp. Trong một 

thời gian, Đức Chúa Trời sẽ không còn nhớ đến nước Pháp hoặc nước Ý nữa, vì người ta 

không còn biết đến Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô nữa. Kẻ dữ sẽ phô bày tất sự tinh quái của 

họ; người ta sẽ giết nhau, kể cả tàn sát tận trong nhà.” 

Các con yêu dấu, các con biết rằng những xứ này trong thế kỷ qua, và kể cả trong thế 

kỷ này, đã có nhiều cuộc chiến tranh. Hiện giờ họ ở trong một sự hòa bình giả tạo, nhưng đến 

kỳ hạn đã định, họ sẽ bắt đầu đánh nhau. Tất cả đó sẽ tiếp tục, Tất cả những xứ đó sẽ lại thấy 

mình nằm trong những trận đánh đẫm máu, trong những cuộc chiến tranh lớn kinh khủng, vì 

ở đâu đã có khởi sự, ở đó phải có tận cùng. Sau những trận đánh tiếp diễn này, sẽ có hòa bình 
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giữa loài người. Nhưng sẽ là một nền hòa bình giả tạo, vì như các con đã biết, trái đất đã bị 

phạt bằng Thế Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai, trong đó kẻ dữ đã phô bày tất cả sự 

tinh quái của họ, và con cái Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng sau khi những giây phút này 

qua đi, loài người đã trở lại sống tệ hơn trước, rơi vào những tật xấu tệ hại hơn. Vì lẽ này, Mẹ 

đã nói ở La Salette rằng: 

“Nền hòa bình này giữa nhân loại sẽ không được lâu bền. Hai mươi lăm năm được mùa 

lớn sẽ làm cho loài người quên rằng tội lỗi nhân loại là nguyên cớ cho mọi nỗi thống khổ xẩy 

ra trên trái đất.” Hỡi con cái Mẹ, thời kỳ này đã bắt đầu sau Thế Chiến Thứ Hai. Thiên hạ vẫn 

tin rằng họ có nhiều hòa bình, rằng họ có nhiều hoa trái, rằng Hội Thánh đang gia tăng số tín 

hữu, rằng họ có một tôn giáo mới, rằng họ đã canh tân các thói quen của Hội Thánh  và những 

thói quen của các con trai Mẹ. Và họ rất là sung sướng vì thuyết thượng tân đã vào trong Hội 

Thánh, và nhiều, rất nhiều người cả gan bảo rằng Hội Thánh bây giờ tốt hơn bao giờ hết. Và 

họ bảo rằng họ đã được mùa lớn. Nhưng khi họ trông thấy những gì họ đã thực sự gặt hái, khi 

đó họ sẽ hiểu những gì Mẹ đã nói vào thời đó. “Nhát đầu tiên khi Đức Chúa Trời chém lưỡi 

gươm thiên lôi, thì núi đồi và khắp thiên nhiên sẽ run giùng khiếp sợ, vì sự phóng túng và các 

tội ác của loài người chọc thủng trời cao. Thành Balê (Paris) sẽ bị hỏa thiêu, và Mácxây 

(Marseilles) sẽ bị chôn vùi. Nhiều thành lớn sẽ bị những trận động đất rung chuyển và nuốt 

chửng.” Thiên hạ sẽ tin rằng mọi sự đã mất. Chỉ còn thấy giết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng 

vũ khí va chạm và những lời phạm thượng. “Người lành sẽ đau khổ nhiều: những lời cầu 

nguyện, những việc hãm mình, và những giọt nước mắt họ dâng lên đến tận Trời. Và toàn thể 

dân Chúa sẽ xin ơn tha thứ và lòng thương xót, và sẽ khẩn cầu Mẹ giúp đỡ và cầu bầu cho.“Bấy 

giờ Chúa Giêsu Kitô, bằng một cử chỉ Đức Công Bình và Lòng Thương Xót của Người đối 

với kẻ lành, sẽ sai các thiên thần giết hết kẻ thù của họ. Trong nháy mắt, những kẻ bắt bớ Hội 

Thánh của Chúa Giêsu Kitô và tất cả những kẻ làm nô lệ tội lỗi sẽ chết hết, và trái đất sẽ trở 

nên như một sa mạc. “Thế rồi sẽ có hòa bình, có cuộc hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài 

người. Chúa Giêsu sẽ được phụng sự thờ phượng và tôn vinh. Đức Bác Ái sẽ triển nở khắp 

nơi. Những tân quốc vương sẽ là những cánh tay phải của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ hùng 

mạnh, khiêm nhường, đạo đức khó nghèo, và nhiệt thành bắt chước các nhân đức Chúa Giêsu 

Kitô. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi. và loài người sẽ tấn tới nhiều trong Đức Tin, vì có sự 

hợp nhất giữa các công nhân Chúa Giêsu Kitô, và vì loài người sống trong sự kính sợ Đức 

Chúa Trời. 

“Một tiền hô của Tên Nguỵ Kitô cùng với quân đội nhiều quốc gia sẽ giao chiến với 

Chúa Kitô Thật, là Chúa Cứu Thế duy nhất. Nó sẽ đổ nhiều máu, và nó muốn huỷ diệt sự tôn 

thờ Đấng Tạo Hóa, hầu người ta coi nó như là Đức Chúa Trời.” Tên Nguỵ Kitô đã chuẩn bị 

các con trai Mẹ và loài người đón tiếp nó bước vào thế giới, nhưng nó đang được Tên Tiền 

Hô của nó tiếp tay. Và Tên Tiền Hô, để hoàn tất việc này, có một đạo quân hùng mạnh. Và nó 

đang hoạt động cả bên trong và bên ngoài Hội Thánh, hầu làm cho con cái Mẹ ra tiêu cực, dễ 

uốn nắn, và ra những kẻ tin các ý tưởng mà nó đã phổ biến khắp thế giới, làm màn mở đầu 

cuộc chinh phục nhân loại của nó. Con cái Mẹ đã không hiểu rằng các chủ thuyết vô thần, duy 

vật, đại kết, chiêu hồn, thánh linh, thượng tân, nhân bản, cộng sản, duy cảm, giải phóng và 

những triết thuyết khác do loài người tạo ra đều là những thứ sẽ nghênh đón Tên Nguỵ Kitô. 

Và như các con có thể thấy, mục tiêu của nó là tiêu diệt sự thờ phượng Thiên Chúa Thật, hầu 

người ta có thể coi nó như là Thiên Chúa. Việc này hiện giờ ở trước mắt các con, vì chính con 

trai Mẹ, các linh mục đã cất bỏ Nhà Chầu khỏi trung tâm thánh đường, và nếu Nhà Chầu còn 

ở trong thánh đường thì bị đem giấu đi hoặc bỏ vào một xó tối và để trơ trọi. 

Các con có thấy sự dữ đã thắng thế chăng? Các con bây giờ đã hiểu tại sao Tên Nguỵ 

Kitô cần Tên Tiền Hô này tiếp tay loại bỏ Đạo Thật của Thiên Chúa Thật khỏi linh hồn và trái 

tim các con Mẹ chưa, hầu lúc bấy giờ nó có thể dễ dàng hơn bước chân vào Hội Thánh và thế 
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giới? Và các con trai Mẹ, các linh mục mù tối đến độ, một cách mừng rỡ chúng đã tháo gỡ các 

bàn thờ, Nhà Chầu, Thập-giá, Chuỗi Mân Côi và tất cả các việc đạo đức mà Chúa và Mẹ đã 

ký thác vào trong Hội Thánh. Ôi! sự mù tối các con trai của Chúa và Mẹ bao la biết dường 

nào! Và nếu chúng không ăn năn cởi bỏ sự mù tối này đi, nó sẽ ở lại trong con người chúng, 

và trở nên sự luận án của chúng đời đời kiếp kiếp. 

“Trái đất sẽ bị phạt bằng mọi tai hoạ. Sẽ có những trận chiến tranh tàn khốc cho 

đến trận chiến tranh cuối cùng, do mười ông vua liên kết với Tên Nguỵ Kitô gây nên. 

Những ông vua này đều theo cùng mục tiêu, là để làm những nhà cầm quyền duy nhất 

cai trị thế giới. 

“Trước khi việc này xảy ra, sẽ có một thứ hòa bình  giả tạo trên thế giới. Người ta sẽ 

chỉ nghĩ đến vui chơi. Kẻ dữ sẽ buông theo đủ mọi giống tội. Nhưng con cái của Hội Thánh, 

con cái Đức Tin, những người thực tình bắt chước Mẹ sẽ lớn lên trong tình yêu Chúa và trong 

các nhân đức mà Mẹ quý chuộng nhất. Phúc thay những linh hồn khiêm nhường được Chúa 

Thánh Thần hướng dẫn! Mẹ sẽ chiến đấu bên cạnh họ cho đến tuổi trưởng thành.” 

Các con yêu dấu, Tên Tiền Hô sẽ có những kẻ liên minh, và đó là các ông vua này. Và 

để người ta có thể hiểu. Trên Trời sẽ dùng chữ tổng thống, vì những người cai trị các nước 

không còn gọi là vua, mà là tổng thống. Mười tổng thống này cùng với các nước riêng của họ 

đang là và sẽ là đồng minh của Tên Nguỵ Kitô. Họ là những người sẽ cai trị thế giới. Và họ sẽ 

chuẩn bị việc đó, nghĩa là họ sẽ chuẩn bị loài người chấp nhận các tôn giáo của họ, và họ sẽ 

làm cho giới trẻ và hết những ai chấp nhận các ý tưởng của họ nên một thế hệ không yêu mến 

Thiên Chúa, mà chỉ yêu mến chính mình thôi. Bây giờ trái đất đang mục kích những thiên tai, 

dịch tễ, sâu bọ, và đói kém. Nhưng loài người thay vì ăn năn và xin Thiên Chúa thứ tha, lại 

trở nên chai đá trong tội lỗi và trong sự dữ của nó. Còn con cái thật của Mẹ, những kẻ thật tình 

yêu mến Mẹ, Mẹ sẽ che chở và giữ gìn chúng dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ. Và Tên 

Nguỵ Kitô sẽ không làm hại chúng được, vì những ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ 

làm cho chúng toàn thắng sự hận thù và những lời nói láo. 

“Thiên nhiên kêu đòi báo oán loài người, và run giùng khiếp sợ, trong khi chờ đợi 

những gì phải đến trên trái đất đã tràn ngập tội ác. Hỡi trái đất, hãy run sợ! vì các ngươi, những 

người ngoài miệng thì tuyên xưng phụng sự Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong lòng lại thờ lạy 

chính mình, hãy run sợ, vì Đức Chúa Trời sắp giao các người cho quân thù của Người, bởi các 

nơi thánh đã ra đồi bại. Nhiều nhà dòng không còn là nhà của Chúa nữa, nhưng là những bãi 

chăn súc vật của Asmođêô và bầy tôi hắn. “Trong thời gian ấy, Tên Nguỵ Kitô sẽ sinh ra bởi 

một nữ tu Do Thái, một trinh nữ giả mạo, có liên lạc với con rắn già là Thầy Sự Dâm Ô. Cha 

nó là một giám mục. Vừa sinh ra, nó đã phun ra những lời phạm thượng, nó có răng. Tóm một 

lời, nó là Thằng Quỷ Nhập Thể, nó sẽ tru trếu và la hét ghê rợn, nó sẽ làm những việc kỳ lạ, 

và nó sẽ chỉ ăn uống những thứ dơ dáy. Nó sẽ có các em trai, và dầu bọn này không phải là 

Quỷ nhập thể, chúng sẽ là con cái sự dữ: năm mười hai tuổi, chúng đã được thiên hạ chú ý 

nhờ những chiến thắng lẫy lừng chúng đạt được. Ít lâu sau, chúng sẽ chỉ huy mỗi người một 

đạo quân, và được những quân đoàn Hỏa Ngục lên giúp đỡ.” 

Các con yêu dấu, Tên Nguỵ Kitô hiện giờ đã có mặt trên trái đất. Nó rất nổi tiếng về 

những chiến thắng lớn và sự ác độc của nó. Từ khi sinh ra , nó không ngừng phun ra những 

lời phạm thượng với Thiên Chúa Thật. Nó làm nhiều việc kỳ lạ nhờ các em nó tiếp tay. 

Các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, vì sự đồi bại của chúng, vì đã biến các nhà dòng 

và các nơi thánh thành những bãi chăn súc vật của Asmođêô, đã đẩy nhanh việc nó sinh ra. 

Không lâu nữa, nó sẽ đứng lên chống Hội Thánh Thật khi được những quân đoàn Ma 

Quỷ yểm trợ. Bởi hiện giờ nó bằng lòng với việc dẫn nhập vào linh hồn và trái tim con cái 

Mẹ, nào tội lỗi, nào sự hoang mang, những lời dối trá và sự tối tăm. Nhưng một khi nó đủ tuổi, 



 210 

một khi nó phải xuất đầu lộ diện, thì nó sẽ xuất đầu lộ diện. Và con cái Mẹ, và Hội Thánh sẽ 

hiểu biết sự sai lầm của mình. 

“Bốn mùa sẽ thay đổi. Trái đất sẽ chỉ sản xuất những hoa quả xấu. Tinh tú sẽ mất sự 

chuyển động bình thường. Mặt trăng sẽ chỉ phản chiếu một ánh sáng đỏ lợt yếu ớt. Nước và 

lửa sẽ gây cho trái đất những chuyển động co giật, và những trận động đất kinh khủng sẽ nuốt 

chửng núi đồi và toàn bộ thành thị, v.v… 

Rôma sẽ mất Đức Tin và trở nên trụ sở của Tên Nguỵ Kitô. Những Quỷ Thần 

không trung sẽ cùng với Tên Nguỵ Kitô làm nhiều việc kỳ lạ cả thể dưới đất và trên 

không, và loài người càng ngày càng ra đồi bại hơn. “Đức Chúa Trời sẽ che chở những 

tôi trung của Người và những kẻ thiện tâm. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi, và mọi dân 

nước sẽ nhận biết sự thật.” 

Trái đất bắt đầu những cơn đau đớn, Nó đang hấp hối. Nhưng không lâu nữa, nó sẽ chết 

hao mòn vì kinh khiếp và đau khổ. Bởi Tên Nguỵ Kitô, chỉ quen mùi chiến thắng và không 

muốn thua trận cuối cùng, sẽ hăm doạ bằng những sự kỳ lạ như Mẹ đã nhắc tới trước. Và nó 

sẽ nắm thế giới trong bàn tay. Kỹ thuật khoa học sẽ là một trong những phương tiện tốt nhất 

của nó, và nó sẽ cai trị cả trái đất cả không trung. Nhưng Mẹ sẽ phát động con cái thật của Mẹ 

đứng lên, hầu chúng nó có thể giảng sự thật khắp nơi. Và mọi nước sẽ biết Phúc Âm thật của 

Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Và mọi dân mọi nước sẽ biết Tình Yêu, Sự Công Chính, Sự 

Thật, và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa Thật. 

Roma sẽ run giùng trước sự khiếp sợ đang tiến đến gần. Và bởi đã không vâng lời Mẹ, 

bởi đã không nghe những lời khuyên của Mẹ, Roma sẽ rơi vào bàn tay của sự dữ cả thể này.  

Và bởi đã muốn cởi bỏ cái ách êm ái của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, chúng sẽ phải chịu 

cái ách nặng nề, tàn bạo áp bức của Tên Nguỵ Kitô, với tất cả sự độc dữ, thống khổ, đau đớn 

và chết chóc của nó. Và một khi Tên Nguỵ Kitô dương cờ và những dấu hiệu của nó trong 

tường thành Vatican, các con trai Mẹ sẽ hiểu nhưng sẽ là quá trễ. “Mẹ khẩn thiết kêu gọi trái 

đất, Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Đức Chúa Trời Hằng Sống, hiển trị trên Trời. Mẹ kêu 

gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm Người, Chúa Cứu Thế duy nhất, và chân thật 

của loài người, Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ tôn sùng Mẹ thật, những kẻ đã dâng mình 

cho Mẹ với ý định để Mẹ dẫn dắt tới Thần Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong 

vòng tay, những kẻ đã sống tinh thần Mẹ.  

Và sau cùng Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành 

của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh chê và tự khinh chê  chính mình, sống 

khó nghèo và khiêm nhường, chịu dể duôi và thầm lặng, trong sự cầu nguyện và phạt 

xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Chúa, trong đau khổ và chịu người đời bỏ quên. 

Giờ là lúc họ phải làm cho người ta biết mình và đem ánh sáng cho trái đất. Hãy đi và tỏ 

mình ra là con cái khả ái Mẹ. Mẹ luôn luôn ở với các con và trong các con, miễn là Đức 

Tin các con là Ánh Sáng sáng soi cho các con.  

Và trong những ngày lầm than đó, chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các 

con khao khát sự vinh hiển Đức Chúa Trời và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, 

hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì đây là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận 

cùng của mọi sự cùng tận.” Ôi! Các con yêu dấu! đây là thời buổi của Mẹ, thời buổi mà danh 

Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa phải được kêu cầu, vì Mẹ sẽ chinh 

phục Con Rắn Già.  

Mẹ sẽ đạp đầu nó và những kẻ a tòng nó. Mẹ sẽ đạp nát sự dữ trên thế giới, vì Chúa 

Thánh Ba Ngôi, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể đã ban cho Mẹ quyền năng này.  

Và vì lẽ đó, các con yêu dấu, chớ quên rằng Mẹ là một hình ảnh rất quan trọng trong 

thời buổi này. Mẹ sẽ chỉ huy đạo quân của Mẹ, và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ 

ban sự toàn thắng cho Hội Thánh Thật của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Chớ quên các Á Bí 
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Tích. Chớ quên Chuỗi Thánh Mân Côi. Chớ quên tất cả những lời khuyên mà Mẹ đã ban qua 

trung gian nhiều tiên tri và thụ khải, nhưng hãy nhận định giữa người thật và kẻ giả, kẻo các 

con mắc lầm. 

“Hội Thánh sẽ nằm trong sự tối tăm; thế giới sẽ sống trong kinh hoàng. Nhưng rồi 

Ênoch và Êlia, đầy Thần của Chúa, sẽ giảng với quyền lực Đức Chúa Trời. Và những người 

thiện tâm sẽ tin kính Đức Chúa Trời. Và nhiều linh hồn sẽ được ủi an. Hai Đấng sẽ làm những 

sự lạ cả thể nhờ quyền phép  

Đức Chúa Thánh Thần, và sẽ lên án những sai lầm quỷ quái của Tên Nguỵ Kitô. 

“Khốn thay! Dân cư trên trái đất ! Sẽ có nạn đói và những trận chiến tranh đẫm máu, 

những bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm, mưa đá và mưa loài vật ghê rợn, những trận bão sẽ 

tàn phá các đô thị, những trận động đất sẽ nuốt sống nhiều quốc gia. Người ta sẽ nghe thấy 

tiếng nói trên không trung. Người ta sẽ đập đầu vào tường, họ đòi cho được chết đi, nhưng 

bằng một cách khác sự chết sẽ là sự hành hạ họ. Máu sẽ chảy khắp nơi. Ai có thể chiến thắng 

nổi, nếu Đức Chúa Trời không rút ngắn thời gian thử thách lại? Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn 

thịnh nộ nhờ máu, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện của người lành. Ênoch và 

Êlia sẽ tử đạo.  

Rôma vô đạo sẽ biến mất. Lửa từ Trời sẽ đổ xuống và thiêu huỷ ba đô thị. Toàn 

thể vũ trụ sẽ kinh khiếp hãi hùng, và nhiều người sẽ buông mình bị xui xiểm, vì họ đã 

không thờ phượng Chúa Kitô Thật đang sống ở giữa họ. Thì giờ đã tới, mặt trời đang ra 

tối tăm, chỉ còn Đức Tin là sống.” 

Đúng thế, các con yêu dấu, các con đang sống trong một thế kỷ trong đó Thần Tử Mẹ, 

Chúa Giêsu Kitô đã bảo rằng Người sẽ đến. Vì đó là thế kỷ của những kỳ công vĩ đại của loài 

người, của bom nguyên tử của hỏa tiễn, của kỹ thuật tiến bộ, và của những tiến bộ khoa học, 

nhờ đó loài người có thể khám phá các hành tinh khác. Nhưng đó cũng là thế kỷ của Sự Quên 

Lãng Cả Thể đối với Thiên Chúa, đối với Đạo Thần Thiêng Người, đối với các Điều Răn 

Người, thế kỷ của Cuộc Chối Đạo Vĩ Đại, vì người ta đã chà đạp trên Thập Giá Cực Thánh 

Người, và vì người ta đã khước từ Danh Thánh Người. 

Đó cũng là thế kỷ của những tai họa công cộng, của những tiên tri giả, của sự bạo hành, 

nó hành hạ thế giới bằng những trận chiến tranh liên tục. Chúng ta đang ở vào thời buổi Giờ 

tối thượng sẽ điểm, vì thế giới nằm trước sự đe dọa của Trận Thế Chiến Thứ Ba, sẽ gây đau 

khổ cho nhân loại. Và nó sẽ còn gây chết chóc nhiều hơn hai Thế Chiến trước bội phần. 

Quá nhiều bạo hành, quá nhiều sự dữ, quá nhiều quên lãng đối với Thiên Chúa, đến nỗi 

chúng ta bị ngập lụt trong máu và tội lỗi. Và bởi lẽ đó cả thế giới đều nghe thấy tiếng kêu rên 

xiết của sự chết. Và thế giới sẽ chứng kiến sự thối rữa của loài người, vì Con Hồng Mã, gọi là 

Thần Chết và Hỏa Ngục đang cỡi lên thế giới. Và nó được ban quyền trên một phần tư trái 

đất, để giết bằng gươm và nạn đói, bằng các dịch tễ và các thú dữ trên trái đất. 

“Bây giờ đã đến giờ, Vực Thẳm mở ra, kìa Vua các Vua của Sự Tối Tăm đến. Kìa 

là Con Thú, cùng bầy tôi của nó; nó tự xưng là Chúa Cứu Thế. Một cách ngạo mạn, nó 

sẽ cất mình lên không trung để bay lên tận trời cao, nhưng nó sẽ bị hất xuống bởi hơi 

thở của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen. Nó sẽ rơi xuống. Và trái đất, từ ba ngày 

đang trải qua những biến chuyển không ngừng, sẽ mở lòng đất bừng bừng lửa ra. Và 

Con Thú sẽ bị xô nhào cùng với tất cả bọn a tòng nó xuống vực thẳm Hỏa Ngục đời đời.” 

Giờ này, hỡi các con yêu dấu, bây giờ sắp đến. Và đó là lúc Ấn Tín Thứ Bẩy mở ra và 

Kèn Thứ Bảy trổi lên. Và những tiếng nói lớn sẽ được nghe, nói rằng: “Nước của Thiên Chúa 

chúng ta và Đức Kitô của Người bây giờ đã đến, và Người sẽ thống trị muôn đời. Và hai mươi 

bốn trưởng lão ngồi trước tòa Thiên Chúa sấp mặt xuống và thờ lạy Thiên Chúa, xưng tụng 

rằng:   “Lạy Chúa Toàn Năng, chúng tôi cảm tạ Chúa, là Đấng hiện có và đã có, vì Chúa đã 

phục hồi quyền năng vĩ đại và chiếm hữu Nước Chúa. Các nước đã nổi giận, nhưng cơn thịnh 
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nộ Chúa đã đến. Và đã là giờ xét đoán kẻ chết, ban thưởng cho tôi tớ Chúa, là các tiên tri và 

các thánh, và kẻ thấp hèn cùng cao cả đã kính sợ danh Chúa, và diệt trừ những kẻ đã làm hư 

hại trái đất.” “Bấy giờ nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất, và sẽ tiêu huỷ tất cả mọi công trình 

dựng nên do tính kiêu ngạo của loài người, và mọi sự sẽ được tân tạo: Đức Chúa Trời sẽ được 

phụng sự và ngợi khen.” 

Các con yêu dấu, Mẹ đã truyền đạt với các con, vì Mẹ đã muốn nói chuyện với các con 

về Bức Thông Điệp Mẹ đã ban tại La Salette, bởi đây là những giây phút tất cả những gì Mẹ 

đã nói trong Bức Thông Điệp này sẽ hoàn tất. Nhiều sự việc đã ở trước mắt các con, để làm 

một bằng chứng sống động rằng Mẹ đã nói sự thật. Và Mẹ tiếp tục nói, vì Mẹ là Mẹ đầy yêu 

thương của các con. Và Mẹ kêu gọi, Mẹ cảnh cáo, và Mẹ khiển trách các con, vì Mẹ yêu các 

con. Không có gì mạnh hơn tình yêu thúc đẩy Mẹ truyền đạt với các con, chỉ có tình yêu, vì 

Mẹ không muốn con cái Mẹ phải luận án. 

Chớ bảo rằng Mẹ không nói về các sự trừng phạt, hoặc gay gắt đe dọa con cái Mẹ. 

Không đâu hỡi con cái Mẹ, chớ bảo vậy, vì đây là thời buổi Mẹ, Đức Nữ Đồng Trinh Maria 

Mẹ Thiên Chúa phải nói về Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Và Sự Công Thẳng của Thiên 

Chúa thì kinh khủng. Và bây giờ Sự Công Thẳng của Người sắp đến,vì nếu Sự Công Thẳng 

của Người không đến, thì Người sẽ bất công, và Người không bất công đâu. Các con phải hiểu 

điều này thấu đáo, các con yêu dấu, kẻo rơi vào sự sai lầm, bảo rằng Thiên Chúa không có 

phạt.  

Các con yêu dấu, các con phải nghe những lời Mẹ, và nghiền ngẫm về các Bức Thông 

Điệp của Mẹ, và các Bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Vì qua qua các Bức 

Thông Điệp, Chúa và Mẹ đang khuyến cáo thế giới về một sự dữ cả thể nó đã có mặt trên trái 

đất. Và nó đã dụ dỗ nhiều người, và đã bắt làm nô lệ nhiều người bằng những lời nói láo và 

sự lường gạt, và đã chụp được nhiều người trong những mảnh lưới của sự hoang mang và sự 

sai lầm. Nhiều người đã rơi vào tội thờ thần tượng. Và chính là vì họ đã không muốn nghe 

Mẹ, vì họ đã không vâng lời Mẹ. Vì những lý do đó họ đã rơi vào những sự sai lầm này. 

Giờ Sự Thật và Sự Công Bằng đã tới. Và sự dữ hoạt động, nói láo. Và các sự lường gạt 

của loài người sẽ bị lật tẩy cho họ xấu hổ. Người ta không muốn nghe những lời Mẹ, vì những 

lời Mẹ là Sự Thật và là Sự Sống. Và việc nghe lời Mẹ quấy rầy lương tâm họ. Nó nhắc cho họ 

nhớ lại tội lỗi họ, về đời sống gian ác của họ, về tội làm phản với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu 

Kitô và Mẹ. Và họ không muốn nghe những lời Mẹ, vì họ sợ những lời Mẹ. Và họ ước ao 

bằng hết sức lực linh hồn và trái tim họ rằng Thiên Chúa đừng phạt, hầu họ khỏi phạt lúc Chúa 

đổ Sự Công Thẳng xuống trái đất. Ta là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa phát động 

lời kêu gọi tình yêu và cảnh cáo  này, hầu các con sửa lại con đường các con cho ngay thẳng, 

và chấm dứt phạm tội, và trở về với Thiên Chúa, Thiên Chúa Thật. 

Hãy mở lòng và linh hồn các con ra đón Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình,và Đạo Thật 

của Thần Tử Mẹ. Và chớ khước từ tất cả những sự thật này, vì nếu các con khước từ tất cả đó, 

thì các con sẽ lộng ngôn phạm đến Chúa Thánh Thần. Hãy xem, sắp đến giờ Thiên Chúa sẽ 

được phụng sự, và được vinh hiển. Và Người sẽ được ban quyền thống trị, sự vinh hiển và uy 

quyền. Và mọi dân, mọi nước, và mọi tiếng nói sẽ phụng sự Người. Quyền thống trị của Người 

là quyền thống trị muôn đời, và Nước Người là Nước sẽ không bao giờ cùng. Các con yêu 

dấu, Mẹ chào tạm biệt các con, khuyến khích các con hãy nghiền ngẫm về những lời Mẹ. Và 

chớ coi khinh những lời Mẹ, mà hãy đón nhận một cách yêu mến. Hãy mang các Á Bí Tích 

vào. Hãy năng đọc Kinh Mân Côi, vì thiếu những lời cầu nguyện trên thế giới. Hãy xin các ơn 

lành và các hoa trái Chúa Thánh Thần, kẻo sự sai lầm và những lời nói láo bắt các con vào 

bẫy. Và nếu các con không có Đức Tin, hãy xin cho được Đức Tin, vì trong những thời buổi 

rất tàn bạo, chỉ có Đức Tin là sống, và sẽ làm cho các con sống mà khỏi bị kinh hoàng. Vì chỉ 

có Đức Tin mới đem các con tới Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình, tới Chúa Thánh Thần tới 
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Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và tới Mẹ. Vì lẽ đó, nếu các con không có Đức Tin, hãy xin 

cho có Đức Tin, hỡi con cái yêu dấu. Hãy xin cho có nó, vì Đức Tin sẽ cứu các con. Hãy có 

Đức Tin, hỡi các con yêu dấu, và Mẹ sẽ che phủ các con dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ, 

và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ che chở các con khỏi Tên Nguỵ Kitô, và các 

con sẽ khỏi chết trong bàn tay nó. Các con khả ái, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh 

Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng. Đức Tin và Đức Ái ở lại 

trong lòng các con. Và chớ quên rằng trong cuộc chiến vĩ đại này, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ 

thắng, và hết những ai cầu xin cho được toàn thắng, bằng cách khẩn cầu Các Thương Tích 

Cực Thánh của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, của Rất Thánh Trái Tim Người và của Trái 

Tim Vô Nhiễm Mẹ, thì Chúa và Mẹ sẽ ban đặc ân toàn thắng này cho các con. 

 

 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI 

QUA NỮ TU GUADALUPE Ở GUATAMALA (Ngày 24 tháng 8 năm 1987) 

 

Các con yêu dấu của lòng Cha, Cha đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm 

họa đang gần kề. Chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên 

tri trở thành sự thật. Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để 

chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn mà từ chối những 

mặc khải và những lời khuyên của Cha. Thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi tất cả những 

thông điệp sẽ chấm dứt trên thế giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Cha sẽ tỏ cho 

thế giới rằng những lời từ miệng Ta phán ra sẽ trở thành sự thật. Mặc dầu vậy, Cha đến một 

lần nữa, để nhắc nhở cho các con rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Cha và tín thác 

vào Cha; hãy cầu nguyện kinh Mân Côi và xử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức Mẹ đã khuyên 

các con mang. 

Các con thân mến, Mẹ của Cha, Trinh Nữ Maria, và Cha đã chuẩn bị tất cả những 

vật này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới. Người ta đã diễu cợt những vật 

này và không tin. Nhưng khi những biến cố vượt quá khả năng của các con, các con sẽ 

than khóc và hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn. Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho 

các con để được những sự tốt lành là một danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà 

sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống khổ sắp đến. Cha đã bao phủ danh sách 

này với phúc lành và ơn sủng, và những vật này sẽ giúp các con nhiều. Các con phải lấy 

danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các con có thể. Cha sẽ xem 

đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con.  

Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách đừng lo lắng, vì Cha sẽ 

không bỏ rơi các con. Cha sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống khổ và đau 

buồn. Nhưng các con phải có một Áo Đức Bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con 

không có những vật này Mẹ không thể giúp các con được. Các con thân mến, Cha muốn các 

con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi dự lễ và xưng tội và rước lễ đúng đắn, và 

Đeo Áo Đức Bà hay Mề Đay Ðức Mẹ khuyên, đọc Kinh Mân Côi v.v.. Các con thân mến, thời 

gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Hội Thánh, và chiên của Cha thì nghe 

tiếng Cha và theo Cha. 

Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra họ sẽ 

hiểu về dê và chiên; và họ sẽ thấy chiên của Cha biết Cha và Cha biết chúng; và chúng sẽ nghe 

tiếng Cha và vâng lời Cha và đi bên cạnh Cha mà không sợ hãi. Vì thế Cha muốn các con thấy 

sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có Áo Đức Bà và mề đay của Ðức 

Mẹ sẽ là chiên của Cha. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Cha, những người tin vào Ðức 

Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Cha. Các con thân mến, những ngày sắp tới thật khó khăn và cay 
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đắng cho những người ở Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con 

không chuẩn bị các con sẽ chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời. 

Thời gian sẽ tới, các con thân mến, khi sự khan hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ 

và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn. Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ và 

chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và đi lại tự do trên đường phố. Cha sẽ bảo vệ 

chiên của Cha và thương xót họ, và hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và 

vững chắc về nhà của họ là Thiên Ðàng. Chiên của Cha là những người ẩn náu dưới Áo 

Choàng Mẹ. Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Cha sẽ chết một 

cái chết kinh khủng. 

 

Vì thế các con phải mang Áo Đức Bà hay mề đay, những vật sẽ bảo vệ các con chống 

lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần, và khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa 

đến để thanh tẩy thế giới, Chiên của Cha sẽ không chết bởi vì Cha sẽ săn sóc và bảo vệ chúng. 

Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì Cha đã làm vì yêu thương các con 

và muốn cứu các con. Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. 

 

DANH MỤC THỰC PHẨM ĐƯỢC CHÚA CHÚC LÀNH  

VÀ CHO PHÉP GIA BỘI KHI CẦN THIẾT: (đã gửi thư đến địa chỉ trên và nhận được 

danh mục này – tiếng địa phương và đã được dịch sang tiếng Anh – sau đó dịch sang tiếng 

Việt).  

Bản danh mục này được viết bằng tiếng địa phương ( Spanish): 

1-      Maiz : bap , 

2-      Frijoles : dau , 

3-      Arroz : gao , 

4-      Cafe : cafe , 

5- Azucar : duong , 

6- Pasta de fideos : mi soi , 

7- Jabon de toda clase : xa bong. , 

8- Lena y/o carbon ( theo con nghi la than dung de nau thuc an ) 

9- Miel pura : mat ong , 

10- Dulces ( Paletas) khong biet , 

11- Harina : bot. , 

12- Fosforos : khong biet , 

13- Candelas benditas : den sap. 

14- Agua y Agua bendita : nuoc , 

15- Aceite : dau de nau an . 

16- Botiquin de medicinas: thuoc tri binh. 

17- Panela o rapadura : khong biet , 

18-Ocote: khong biet , 

19- Linternas: khong biet , 

20- Baterias: khong biet , 

21- Sal: muoi , 

22- Leche en polvo : sua bot , 

23-Crucifijo: khong biet , 

24- Rosarios: khong biet , 

25- Fotos de Jesus y Maria : ( có lẽ Ảnh Chúa va Đức Mẹ) . 
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TIẾNG VIỆT 

01. Bắp (ngô) 

02. Đậu 

03. Gạo 

04. Càfe 

05. Đường 

06. Mì ống, mì sợi 

07. Xà bông 

08. Củi và/hoặc than 

09. Mật ong nguyên chất 

10. Kẹo (giống kẹo mút) 

11. Bột mì 

12. Diêm 

13. Nến sáp 

14. Nước và nước thánh 

15. Dầu (để nấu ăn) 

16. Thuốc trị bệnh 

17. Đường mía (thỏi, tán) hoặc Đường Rapadura 

Đường Rapadura rất giống với đường thô. Đường Rapadura là dạng nước ép tinh khiết từ 

cây mía và bay hơi ở nhiệt độ thấp. Đường Rapadura rất dồi dào các khoáng chất, vitamin 

và chất dinh dưỡng. 

18. Ocote (một loại củi dầu) 

19. Đèn pin 

20. Pin 

21. Muối 

22. Sữa bột 

23. Thánh giá 

24. Chuỗi mân côi 

25. Ảnh Chúa và Mẹ 

Muốn được một Bản Danh Mục Thực Phẩm, đã được Chúa Giêsu chúc lành và ban phép 

gia bội khi cấp thiết, Quý vị có thể viết thư về: 

Hermana Guadalupe Comunidad de Desagravio 

9 Avenida 6-71, Zona 7 

Colonia Quinta Samayoa 

Guatemala. Centro America 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1962 

ĐỨC MẸ KHÓC KHI HIỆN RA TẠI LA SALETTE (19 – 9 – 1846) 

TÌM HIỂU NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ DẠY  

VÀ TIÊN BÁO TRONG LẦN HIỆN RA TẠI LA SALETTE 

 

Vì loài người ngày nay tội lỗi tràn ngập, Đức Mẹ đã tiên báo những tai họa khủng khiếp 

đã và sẽ xẩy ra, nếu chúng ta không chịu ăn năn thống hối. 

Đây là nguyên văn bản dịch vén màn bí mật Fatima của linh mục A. ALTHOFER đã được 

đệ trình cho các nghị phụ công đồng Vaticano II cứu xét và không hề bị cấm đoán vì không 

có chi trái nghịch cùng Đức tin và phong hóa – Ai cũng biết rằng tới ngày nay, Đức Mẹ đã 

nhiều lần hiện ra để kêu gọi loài người tội lỗi ăn năn chừa tội và tiên báo những hình phạt kinh 

hoàng. Thiên Chúa giáng cho loài người cứng lòng không chịu nghe lời ăn năn thống hối và 

đây; tác giả nhắc lại đầy đủ và được giải thích những gì Mẹ đã nói cho hai trẻ Maximin và 
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Melanie tại La Salette 1846 mà Mẹ chỉ nhắc sơ qua trong các lần hiện ra khác sau này như ở 

Lourdes 1858 và tại Fatima 1917.  

Mặc dầu bí mật thật sự của Fatima chưa được tiết lộ, người ta cũng phỏng đoán Đức Mẹ 

không nói gì hơn là dạy bảo loài người ăn năn trở lại, và tiên báo những tai họa kinh hoàng 

Chúa sẽ phạt loài người, tội lỗi không chịu chừa cải, như đã phán dạy tại Salette. Điều quan 

trọng là đọc chậm và chăm chỉ tài liệu này chúng ta sẽ xác nhận tội lỗi kể ra rất đúng với thời 

đại chúng ta – và những hình phạt tiên báo năm 1846 đã xảy đến lần lượt rất đúng tới ngày 

nay và sau này nữa. Đúng hơn đây là mệnh lệnh của La Salette (1846) được giải thích và đáng 

tin. 

Điều quan trọng nữa là nhờ coi kỹ tài liệu này chúng ta sống giữa xã hội tội lỗi tràn đầy 

sẽ ý thức lo vâng lời Mẹ mà ăn năn thống hối để được Chúa tha thứ và tránh khỏi tai họa mà 

Mẹ đã tiên báo. Ước muốn duy nhất và thiết tha của tòa soạn chúng tôi cho đăng tài liệu này 

là cho độc giả được ý thức hơn về mệnh lệnh ăn năn thống hối của Đức Mẹ đã dạy tại La 

Salette và nhắc lại trong các lần hiện ra khác và lo vâng lời Đức Mẹ và canh tân cải thiện đời 

sống trong năm Thánh này. 

Tông Đồ Giáo Dân  

Lời Đức Mẹ phán với linh hồn được đặc ân 8-12-1962: Satan sẽ dùng mọi mưu chước quỷ 

quyệt để người ta không biết đến mệnh lệnh quan trọng này của Mẹ. 

- MỆNH LỆNH NÀY PHẢI ĐƯỢC PHỔ BIẾN KHẮP NƠI  

  (Lời Của Cố Giáo Hoàng Pio IX Và Leo XIII) 

- Ai Có Tai Thì Hãy Nghe: Đây Là Tiếng Từ Trời Phán Bảo.  

 

 

36 LỜI TIÊN BÁO CỦA MỆNH LỆNH LA SALETTE –  

GIẢI THÍCH 80 CÂU VẤN ĐÁP MỆNH LỆNH ĐỨC MẸ BAN CHO MELANIE  

TẠI LA SALETTE (1846) 

Hội Thánh đứng trước ngã ba đường; hoặc sẽ đi đến diệt vong hoặc nếu hiểu biết mệnh 

lệnh rất quan trọng này mà Mẹ ban tại Salette thì sẽ thấy con đường phải theo mà không bao 

giờ được rời bỏ...) 

(Lời Mẹ phán với một linh hồn được đặc ân lễ Đức Bà La Salette 19-9-1962). Đồng thời 

Đức Mẹ buộc Cha A. ALTHOFFER nghiên cứu kỹ mệnh lệnh và Mẹ tuyên bố Mẹ sẽ trả lời 

từng câu ngài sẽ nêu lên trong từng Lời tiên báo (bản mệnh lệnh cha đang nghiên cứu đã được 

Giáo quyền ưng chuẩn “ Imprimatur” tại Lecoe năm 1879, do Đức Cha Louis comte bols). 

Toàn bộ mệnh lệnh Đức Mẹ Chúa Trời mà Melanie đã tấu trình cố Giáo Hoàng Piô IX và 

Leo XIII. Các Giáo Hoàng này đều tuyên bố: 

“Mệnh lệnh này phải được phổ biến khắp nơi”. Một trách nhiệm nặng nề rất đáng lo sợ.  

Khi nhận biết mệnh lệnh La Salette ban cho MELANIE năm 1846 chưa được người đời hiểu 

biết và vì thế mà nhiều linh hồn bị hư mất đời đời, tôi đã xin Mẹ ban cho một vài tia sáng phân 

biệt điều gì đã được thực hiện và điều gì chưa được thực hiện. Bỗng nhiên ngày 9-9-1962 Mẹ 

định ngày giờ cho tôi hầu chuyện: ngày 4-11-1962 hồi 15 giờ. Mẹ hứa trong lúc đàm thoại! 

Mẹ sẽ trả lời mọi vấn nạn tôi nêu ra, nhưng qua trung gian một linh hồn đặc ân mà tôi thiết 

tưởng chưa được phép tiết lộ về danh tánh linh hồn ấy. Tài liệu nói trên được đến tay 25 người 

biết vào ngày 2-12-1962, đồng thời Đức Trinh Nữ đã chứng nhận rằng bằng một phép lạ. Ba 

hình bánh có Máu Thánh Chúa trong lúc truyền phép trước mắt 25 nhân chứng. Đó cùng là Ý 

Mẹ muốn tâm sự với các con Mẹ đang lâm nguy, để lo thực hiện điều Mẹ muốn. Người ta 

cũng lưu ý rằng khi nhắc đến mệnh lệnh Salette 1846 Mẹ nhấn mạnh nhiều lần những điều có 

vẻ quan trọng hơn tại Fatima. Fatima 1917 chỉ là tiếng vang của mệnh lệnh La Salette mà một 

số người đã chôn vùi trong dĩ vãng kho tàng rất quý giá có liên quan đến đời sống hiện tại và 
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vĩnh cửu hằng triệu linh hồn và cả linh hồn tôi nữa. Vì vậy tôi trao kho tàng này cho các nghị 

phụ trong công đồng Vaticano II, vì vận mạng nhân loại đang ở trong tay các Ngài. Tôi cũng 

xin trao phú nó những ai có thể giúp các Ngài bằng lời cầu nguyện và phổ biến mệnh lệnh 

chính yếu này. 

Ký Tên: LINH MỤC ANDRÉ ALTHOFFER. NOEL 1962. 

 

ĐOẠN I: “BÍ MẬT FATIMA ĐƯỢC VÉN MÀN” 

- Sau đây là 36 Lời Tiên Báo và 80 câu vấn đáp giải thích có liên quan mật thiết đến mệnh 

lệnh La Salette 1846. Đức Mẹ phán cùng Melanie ngày 19-9-1846. 

- (Bí mật có tăng phần quan trọng của bí mật La Salette). 

 

LỜI TIÊN BÁO I: “ Hỡi Melanie, điều Mẹ nói với con bây giờ có thể phổ biến vào năm 

1858”. 

H.- Tại sao phần mệnh lệnh, chỉ được phổ biến vào năm 1858? Năm mà Mẹ hiện ra tại 

LỘ ĐỨC? BERNADETTE có biết được ít mệnh lệnh này chăng? 

T.- Mẹ để lâu ngày không cho phổ biến có ý cho cha, cha linh hướng và Đức Giám Mục 

của con đã biết từ lâu có đủ thì giờ khảo sát… cầu nguyện và chờ đón ơn Thánh Linh. Lại nữa 

Ta chỉ cho phổ biến mệnh lệnh này vào năm 1858 để cho mọi người được biết rõ những lần 

Mẹ hiện ra tại Lourdes, Salette, Pontmain và nhiều nơi khác cũng là một. Và mục đích là để 

cảnh cáo tội nhân cải thiện. Ta cũng cho Bernadette biết mệnh lệnh này nhưng chỉ giữ kín cho 

mình. 

H.- Mệnh lệnh này ở FATIMA có gì quan trọng hơn ở SALETTE không? 

T.- Tại FATIMA Mẹ có xác nhận và nhấn mạnh điều Mẹ đã bảo ở SALETTE. Sở dĩ Mẹ 

phải nhấn mạnh tại vì trong thời gian từ SALETTE (1846) đến FATIMA (1917) non 100 năm. 

Chẳng những nhân loại không biết phục thiện mà lại còn tăng thêm LẮM TỘI DÂM Ô, tại 

FATIMA Mẹ cho con biết thêm có lẽ Chúa sẽ dùng nước NGA làm cây roi của Chúa. 

 

ĐOẠN II: NƯỚC MẮT MẸ BẮT ĐẦU CHẢY  

(Lời Tường Thuật Của Chị MELANIE) 

LỜI TIÊN BÁO II: - “ Vì đời sống xấu xa, sự bất kính khi làm các phép BÍ TÍCH, lòng 

ham mê tiền bạc, danh vọng và những thú vui, những cán bộ LINH MỤC của CON Mẹ đã trở 

nên nhơ nhớp, các vì LINH MỤC ấy kéo cơn oán phạt từ TRỜI xuống trên HỌ. Khốn cho 

những linh hồn diễm phúc dâng mình cho Chúa mà bất trung. Chính HỌ lại đóng đinh CON 

Ta một lần nữa vì đời sống đê hèn của HỌ. TỘI CỦA NHỮNG LINH HỒN DÂNG MÌNH 

CHO CHÚA kêu thấu đến tận TRỜI XANH. Và kìa cơn oán phạt hòng đổ xuống. Vì ngoài 

HỌ ra, còn ai van lơn lòng từ bi và tha thứ cho nhân gian, không còn có những tâm hồn quảng 

đại và xứng đáng để dâng của lễ trong sạch cho Đấng Chí Tôn thay cho nhân loại.” 

H.- Sự bất xứng của vị tế lễ phải chăng do sự mất Đức Tin và thần bí siêu nhiên chăng? 

T.- Phần lớn tại như vậy… 

 

LỜI TIÊN BÁO III: THIÊN CHÚA SẼ GIÁNG ĐẠI HỌA MỘT CÁCH CHƯA TỪNG 

THẤY. 

    LỜI TIÊN BÁO IV: “Khốn cho nhân gian, Thiên Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ xuống và không 

một ai thoát khỏi bao khốn khó dồn dập”. 

LỜI TIÊN BÁO V: Thiên Chúa hòng oán phạt như chưa từng có. Chớ gì Đấng đại diện 

CON Ta, Đức Giáo Hoàng PIO IX đừng rời khỏi thành Rôma sau năm 1859. Ngài phải vững 

chí và quảng đại, phải chiến đấu bằng ĐỨC TIN và ĐỨC ÁI. Mẹ sẽ ở gần Ngài luôn… 
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H.- LỜI TIÊN BÁO: Này có phải nói đến những khó khăn gặp phải do sự chính thức công 

nhận mệnh lệnh Lộ Đức và việc công bố Tín Điều: Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm chăng? 

T.- Đúng thế vì công đồng Vantican I không hề bế mạc. 

 

LỜI TIÊN BÁO VI.- Đức Giáo Hoàng đừng tin Napoléon vì ông ta hai lòng; vừa muốn 

làm Giáo Hoàng, vừa muốn làm thượng vị. Thiên Chúa sắp bỏ ông vì kiêu hãnh muốn vươn 

mình lên cao ông sẽ bị rơi chính trên lưỡi gươm mà ông ta vẫn dùng để cưỡng bách các dân 

tộc suy tôn mình, lại nữa Đức Giáo Hoàng phải ý tứ với Napoléon vì do Napoléon nước Ý sẽ 

thống nhất, do đó Đức Thánh Cha mất vương quyền đã có và đã được Quốc tế công nhận. 

 

LỜI TIÊN BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra 

khỏi hỏa ngục và sẽ phá Đức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình 

cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mù quáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ 

hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cả Đức Tin và mất nhiều linh hồn. 

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi 

chăng? 

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC 

GIÁO SỸ BỎ ĐỨC TIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm 

độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện. 

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng? 

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong 

các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ. 

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe 

mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng? 

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân 

dân. Đức Giáo Hoàng sẽ bảo các tín hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. 

H.- Quyền lực ma quỷ được Chúa cho phép 75 năm sẽ thực hiện trong kỳ nào? 

T.- Quyền đó sẽ được thực hiện trong 75 năm và được chấp thuận như con đã biết dưới 

triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Vì tội thế gian và vì Chúa muốn cho kẻ lành thêm công 

phúc nên thời kỳ đó vẫn còn được tiếp tục có lẽ cho đến khi mọi sự sẽ xẩy ra. 

 

LỜI TIÊN BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, 

những bông hoa thơm của  Hội Thánh ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua hiển trị 

các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì 

quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG 

TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mặt đất. 

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?  

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm 

hồn người phạm tội. 

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả? 

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời. 

 

LỜI TIÊN BÁO IX: Đức Thánh Cha sẽ đau khổ rất nhiều, Mẹ sẽ ở bên Ngài cho tới cùng 

để đón nhận lễ hy sinh của Ngài. 

H.- Có phải Mẹ muốn nói về Đức PIO XII không? 

T. – Mệnh lệnh chỉ chung về các Đức Giáo Hoàng từ khi mệnh lệnh ở Salette được ban 

bố tới nay. 
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ĐOẠN III: “…NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI…” 

LỜI TIÊN BÁO X: “ hội ngày nay đang đứng bên cạnh những hình phạt gớm ghê và 

những biến chuyển kinh hồn, người ta sắp phải bị đập bằng roi sắt và uống cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa”. 

H.- Chúa dùng gì để làm roi sắt sửa trị thế giới? 

T.- Mẹ vừa nói cho con biết là NƯỚC NGA sẽ là roi Thiên Chúa dùng để sửa trị thế giới. 

 

H.- Mệnh lệnh Pirmasen ngày 11-11-1961 khi tiên báo đến bọn quỷ vương từ nơi hoang 

địa bên Siberia dừng chân ở xứ ấy thì có ám chỉ đến roi sắt nơi đây không? 

T. – Mệnh lệnh Pirmasen có ý nói đến nước Nga và Trung Cộng. 

 

LỜI TIÊN BÁO XI. Những vị tướng lãnh của Thiên Chúa (Giáo Quyền) đã chểnh mảng 

cầu nguyện thống hối. Quỷ sẽ lấp trí khôn các vị. Các vị sẽ trở nên như những ngôi sao lạc 

hướng để cho quỷ già lôi kéo và làm hư hỏng đi. Thiên Chúa cho phép quỷ già chia rẽ các nhà 

cầm quyền trong xã hội và gia đình. Người ta sẽ chịu những cực khổ xác hồn. Thiên Chúa sẽ 

bỏ mặc loài người và để hình phạt xuống thế gian liên tiếp trong thời gian 35 năm. 

 

H.- Sau lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ tại Lộ Đức, các Giáo Quyền có biếng trễ việc cầu 

nguyện và thống hối nữa chăng? 

T. – Hãy còn; và cả sau này tại Fatima nữa, với bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu mệnh lệnh 

mà Ta ban cho thế giới ngày nay, các Đấng ấy vẫn trốn tránh việc cầu nguyện và cũng không 

muốn nghe lời Ta. 

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng? 

       T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, từ chối các 

phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Hội Thánh cấp tiến và cả trong 

những nghệ thuật quá tân thời. 

H.- Các vị tướng lãnh của Thiên Chúa mà đã bị quỷ lôi cuốn có bị rơi vào bè nhiệm và 

thuyết cộng sản không? 

T. – Những vị đó một số tự cho là cấp tiến một số có thiện cảm với cộng sản và tin tưởng 

rằng Hội Thánh có thể đi đôi với cộng sản. Một số có chân trong bè nhiệm (Tam Điểm) mà 

Mẹ không thể cho con biết số lượng là bao nhiêu… 

H.- Quỷ dùng kế nào để tiêu diệt vị cầm đầu dân Thiên Chúa? 

T.- Mẹ nhắc lại lần nữa điều Mẹ nói nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng… 

H.- Những hình phạt phần xác có phải tại: 

- Sự hỗn loạn khoa học vô thần? 

- Sự phóng đãng trong vũ trụ? 

- Hành động của quỷ dữ 

- Tình trạng khủng hoảng hiện nay của khoa học chăng? 

T.-TẠI TẤT CẢ NHỮNG LÝ DO KỂ TRÊN. 

 

H.- Khi nào bắt đầu những hình phạt liên tiếp trong vòng 35 năm? 

T.- Một phần đã bắt đầu từ thời kỳ có đảng quốc xã và 35 năm đó bắt đầu từ thế chiến 

1939-1945. 

LỜI TIÊN BÁO XII “ Vũ trụ đòi oán phạt nhân loại. Nó rùng mình kinh sợ khi nó phải 

đón chờ những tai vạ sắp tuôn xuống mặt đất đầy tội lỗi này…” 

H.- Những tiếng vũ trụ đòi oán phạt … Nó chỉ có quyền lực của các thần tối tăm như đã 

tiên báo trong lời tiên báo 11? Hay ám chỉ những kỳ lạ như điềm báo 22 chăng? 
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T.- Tất cả những lời tiên báo đó có giá trị cả và trong năm 1963 con sẽ thấy thực hiện cách 

riêng những lời tiên báo về những kỳ lạ trên trời. 

 

LỜI TIÊN BÁO XIII: “ Hỡi đất? Hãy kính sợ. Ngươi đã được tạo dựng để phụng sự Thiên 

Chúa. Nhưng trái lại ngươi đã tự tôn thờ ngươi. Hãy kính sợ. Bởi vì Thiên Chúa sắp trao ngươi 

cho kẻ thù vì những nơi Thánh đã bị dìm trong hư đốn. NHỮNG TU VIỆN không phải là nhà 

Chúa nữa mà là nơi nuôi dưỡng quỷ dữ cùng bầy tôi tớ nó… 

H.- Ai được ám chỉ trong điềm báo này? Ai có trách nhiệm phụng sự Chúa Kytô? Có phải 

có phải các linh mục? Có phải những bông hoa của Hội Thánh? Hay các vị hướng dẫn dân 

Thiên Chúa? 

T.- Vì ở đây Ta muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề như con đã biết trong một vài 

mệnh lệnh mà Mẹ đã ban cho con. Con sẽ thấy một vấn đề được diễn tả bằng nhiều danh từ 

khác nhau để thêm mạnh nghĩa cho con, để con hiểu rõ điều Mẹ muốn nói với con. Lời tiên 

báo này đã nhấn mạnh gấp đôi về các Giáo Sỹ. Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để Giáo 

Quyền hiểu rõ những cố gắng của Mẹ mà HỌ vẫn không chịu hiểu. 

H.- Trong lời tiên báo này ám chỉ ai là kẻ thù? 

T.- Những kẻ thù là bè nhiệm VÔ THẦN và CỘNG SẢN. 

LỜI TIÊN BÁO XIV: - Những sách xấu tràn đầy ở trái đất và quỷ tối tăm sẽ truyền bá 

khắp nơi, sự chểnh mảng toàn diện về những gì liên quan đến việc phụng vụ Thiên Chúa. 

Chúng sẽ được một thời trọn quyền trên vũ trụ. Có nhiều Hội Thánh phụng sự quỷ dữ ấy. 

Nhiều người, kể cả linh mục được quỷ đưa đi từ nơi này đến nơi khác vì họ không còn tinh 

thần phúc âm hướng dẫn. Tinh thần đó là khiêm nhường, khó nghèo, sốt sắng làm sáng danh 

Chúa. Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành chỗi dậy mọi nơi. Sẽ có nhiều kỳ lạ quái gở. Vì 

đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian. Khốn cho các vị 

giáo quyền chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo đến Quyền Cao 

chức cả và cai trị một cách kiêu căng. 

H.- Những sách xấu đây có gồm cả RADIO, CHIẾU BÓNG VÀ TRUYỀN HÌNH 

CHĂNG? 

T.- Hiện nay những thứ đó đầu độc tiêu diệt các linh hồn vì sách vở xấu có phương hại 

nhiều trong việc giáo dục, sự dữ sẽ càng ngày càng tăng. Lời tiên báo này mới bắt đầu thực 

hiện, rồi dần dần những biến cố sẽ diễn tiến… 

H.- Có phải câu nói những quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ dọn đường 

cho Lời tiên báo 17 không? 

T.- Những kỳ quái do Mẹ vừa nói một phần lớn sẽ xẩy ra. Những Lời tiên báo này chưa 

được thực hiện hết, chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ Công Đồng chung để tránh khỏi 

những điều dữ đó. 

H.- Những Hội Thánh nào phụng sự quỷ tối tăm? 

T.- Mẹ cần trả lời thêm rằng hiện nay phần lớn các hội thánh cấp tiến đã để Satan đột 

nhập. Không những Satan đột nhập vào hội thánh rối đạo như thệ phản v v… mà còn đột nhập 

ngay trong một số Hội Thánh Công Giáo nữa. Hiện nay trong nước Pháp và Bỉ có những Hội 

Thánh như thế đã trở nên quỷ sứ, vì tâm trạng hiện nay của hàng giáo phẩm. 

 

LỜI TIÊN BÁO XV: “ Một khi đức tin đã bị xao lãng; mọi người nhất định không theo, 

nhưng tự do tùy sở thích mà muốn được cao hơn người khác. Người ta phế bỏ mọi thế quyền 

và Giáo Quyền. Tôn ti trật tự bị chà đạp dưới chân. Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết 

người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc, không còn tình thương 

gia đình”. 

H.- Trong trường hợp nào giáo quyền và thế quyền bị phế bỏ? 



 221 

T.- Hiện nay con không thấy sao. Thế giới đang hận thù, ghen tương đang thắng thế, hiện 

nay trong các dân tộc, nhà độc tài chuyên chế đã bỏ hết những luật lệ công bình và tình trạng 

như thế càng ngày càng tăng thêm và trầm trọng hơn. Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ 

trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo 

quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ. 

H. Việc phế bỏ các giáo quyền có liên quan đến Công Đồng chăng? 

T.- Con đã thấy một phần. Thí dụ nước Nga trong và sau bức màn sắt hiện nay giáo quyền 

còn gì là giá trị. Việc đó không liên quan đến Công Đồng chung. 

H.- Thảm cảnh này kéo dài bao lâu? 

T.- Hoàn cảnh này còn tùy thuộc ở lòng người. 

H.- Trong những nước nào bị thảm cảnh đó nhiều hơn? 

T.- Cũng tùy ở lòng đạo đức của dân từng nước. 

H.- Căn cớ xáo trộn trong gia đình có phải người đàn bà đã từ chối nhiệm vụ làm vợ và 

làm Mẹ chăng? 

     T.- Không phải, chính là do thiếu lòng đạo của nam giới và nữ giới, thiếu sốt sắng, thiếu 

tinh thần công giáo là căn cớ sinh nên những xáo trộn của con người. Vì nhiều gia đình mặc 

dầu không công giáo nhưng vẫn hưởng hạnh phúc đầm ấm, vì họ có một nền luật lệ luân lý 

tự nhiên. Cho nên thiếu lòng đạo đức là căn cớ xui nên những xáo trộn ngày nay. 

 

LỜI TIÊN BÁO XVI: - “Vị đại diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ rất nhiều vì Hội Thánh sẽ 

bị bách hại đến cực độ trong một thời gian. Đó là thời kỳ tối tăm. Hội Thánh phải trải qua một 

cơn khủng hoảng ghê sợ…” 

H.- Lời tiên báo này chỉ Đức Giáo Hoàng nào? 

T.- Mẹ đã nói với con Công Đồng Chung sẽ là sự may rủi sau cùng. Nếu thế gian không 

biết sửa mình, nếu Hội Thánh không biết cải thiện, tất cả những biến cố ấy sẽ xẩy ra sau Công 

Đồng Chung kết  

thúc. Vị Giáo Hoàng đó không phải là Đức Gioan XXIII, nhưng là Đấng kế vị. 

H.- Ai sẽ bách hại Hội Thánh? Những nơi nào bị bách hại nhiều? 

T.- Mẹ đã trả lời chính nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa, còn nơi nào sẽ bị bách hại nhiều, 

thì điều đó tùy lòng đạo đức của dân từng nơi. 

H.- Cơn khủng hoảng của Hội Thánh có phải là việc cả khối bỏ đạo như đã tiên báo trong 

lời tiên báo 20 không? 

T.- Nếu roi Thiên Chúa được sử dụng thì lúc đó như bên Trung Cộng hiện nay có nhiều 

Hội Thánh cấp tiến. Hội Thánh quốc gia, Hội Thánh theo kiểu cộng sản và sẽ có cả Giám mục, 

linh mục đứng lên lập các Hội Thánh ấy. 

H.- Đức Trinh Nữ sẽ làm cách nào để tránh cho chúng con sự bác bỏ các phép lạ thật 

chăng? 

T.- Bằng lời cầu nguyện, bằng Đức Tin, người ta có thể đứng vững và hiểu biết. Nhiều 

người sẽ bị lường gạt vì thiếu sốt sắng, thiếu lòng đạo đức, rồi sẽ bị chúng nắm đầu. Nhưng 

những ai có Đức Tin sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và những phép lạ giả kia, những 

gì tiên tri giả kia sẽ không làm gì được họ. 

 

LỜI TIÊN BÁO XVII: “Đức Giáo Hoàng phải coi chừng những kẻ làm phép lạ, vì sẽ có 

những vụ kỳ quái diễn ra trên trời dưới đất.” 

H.- Những sự kỳ quái có phải đã tiên báo trong lời tiên báo VI rằng Luxiphe và chúng 

quỷ. 

T.- Không phải Luxiphe hiện hình hay có quỷ thật, nhưng là nhập vô một số người và họ 

cũng là người như chúng con. Chúng sẽ đóng vai trò ma quỷ và sẽ nhiễu hại thế gian. 
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H.- Những kỳ quái có phải là những kỳ lạ đã tiên báo trong lời tiên báo 14 không? 

T.- Con hãy coi lại Mẹ đã trả lời rằng, chỉ những ai có Đức Tin vững vàng, siêng năng cầu 

nguyện, khiêm nhường thật mới được cứu thoát. 

 

LỜI TIÊN BÁO XVIII: - “Những kẻ độc ác sẽ cố tình ám hại Đức Giáo Hoàng. Nhưng 

không thể làm gì được Ngài. Chính Ngài và Đấng kế vị sẽ không được thấy sự Vinh Quang 

của Hội Thánh Chúa Kitô. 

H.- Sự ám hại Đức Giáo Hoàng có ám chỉ đến Đức Pio XII không? 

T.- Không ám chỉ Đức Pio XII mà là Đức Gioan XXIII và Đấng kế vị. 

H.- Đức Gioan XXIII hay đấng kế vị sẽ được cai trị trong Vinh Quang của Giáo Hội Chúa 

Kitô chăng? 

T.- Mẹ đã nói Đức Gioan XXIII sẽ không được thấy sự Vinh Quang đó. 

 

LỜI TIÊN BÁO XIX: Những người cai trị thế giới sẽ đồng lòng phá bỏ và sẽ làm chết đi 

tất cả những nguyên tắc Công Giáo và thay thế bằng duy vật vô thần và thuyết thông linh và 

các tà thuyết khác cùng tính nết xấu. 

H.- Có phải bè nhiệm thực hiện sự đồng tâm nhất trí của nhà lãnh đạo thế giới đế chống 

lại tôn giáo chăng? Chúng sẽ thực hiện bằng LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) hay CƠ QUAN 

VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC và các chủ nghĩa Mác Xít chăng? 

T.- Tất cả những tổ chức từ thâm tâm không có tinh thần Phúc Âm và tôn giáo sẽ thực 

hiện những điều đó. 

 

LỜI TIÊN BÁO XX: Nước Ý sẽ phải trừng trị vì quá tham vọng khi muốn từ chối ách 

Thiên Chúa. Như thế nước Ý sẽ lao mình vào binh đao. Máu chảy khắp chốn. Các nhà thờ bị 

đóng cửa và bị xúc phạm. Các linh mục tu sỹ bị đuổi đi và bị giết một cách rất dã man. Nhiều 

người bỏ Đức Tin, nhiều linh mục tu sỹ bỏ đạo, có cả giám mục trong số đó. 

H.- Lời tiên báo năm 1846 nói về Đức Giáo Hoàng sẽ bị mất quyền đời (Pouvoir temporel) 

có tiên báo một hình phạt tương xứng và hình như chưa được thực hiện Chăng? 

T.- Không. Lời tiên báo đó chưa được thực hiện và như Mẹ đã nói trong điềm báo 6-15 

nước Ý sẽ có cách mạng. 

H.- Nước Ý sẽ có nội chiến có liên quan đến bè rối và tiên báo về lời tiên báo 16 không? 

T.- Mẹ đã trả lời rồi. Điều đó tùy do sự cầu nguyện, lòng đạo đức của từng nơi. Sở dĩ có 

BÈ RỐI  

vì những người củng cố địa vị và chức linh mục trong chế độ cộng sản vô thần. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXI: - Nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, sẽ lâm vào cảnh chiến tranh, máu 

sẽ chảy khắp phố phường. Người Pháp sẽ đánh nhau với người Pháp. Người Ý sẽ đánh nhau 

với người Ý, vì Phúc Âm không được người ta nhìn nhận. Những người độc ác sẽ tận dụng 

hết khả năng xảo trá quỷ quyệt và người ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong các gia đình. Sau 

thời kỳ đó sẽ có chiến tranh toàn diện và khủng khiếp. Trong một thời gian Thiên Chúa sẽ bỏ 

quên nước Pháp và nước Ý”… 

H.- Những tai biến này có liên kết với những tai biến về tiền hô quỷ vương không? 

T.- Những tai biến này có hay không: tùy theo kết quả của Công Đồng chung? Nếu thế 

giới cứ tội lỗi như ngày nay thì chắc chắn sẽ có chiến tranh toàn diện. Mọi nước sẽ chịu ảnh 

hưởng của chiến tranh. Những bè đảng của roi Thiên Chúa sẽ chiến đấu với những ai chống 

lại nó. Và ở trong các nước giữa các quân đội, giữa người dân trong nước sẽ đổ 

Máu….Máu….Máu…. 

H. Làm thế nào để nhận biết những người độc ác kia? 
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T. – Nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXII: “Khi Thiên Chúa giáng lưỡi gươm lần thứ nhứt, thì tất cả trái đất 

và núi non sẽ run rùng kinh hãi vì những sự đảo lộn và tội lỗi của loài người ĐÃ TRÀN NGẬP 

TRỜI XANH. Thành Paris sẽ ra tro. MARSEILLE sẽ bị lấp chìm, nhiều thành phố lớn sẽ bị 

phá hủy và biển chìm vì ĐỘNG ĐẤT. Khi đó người ta tin mọi sự sẽ tiêu tan, vì người ta chỉ 

trông thấy giết, chỉ nghe thấy súng đạn và lời nguyền rủa xúc phạm đến Thiên Chúa. Người 

lành sẽ đau khổ nhiều. Những lời cầu xin, lòng thống hối và nước mắt họ sẽ đánh động lòng 

Trời. Dân Chúa sẽ kêu xin, thương xót tha thứ và sẽ xin Mẹ giúp đỡ cầu bầu”. 

H.- Khi lưỡi gươm lửa của Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt, thì Công đồng Vatican 

đã bế mạc chưa?                                                                                                                                                                        

T.- Mẹ đã nói rằng Công Đồng chung sẽ định đoạt mọi sự, Công Đồng sẽ bế mạc hay không 

bế mạc. Nếu không bế mạc được là một tai họa, nhưng nếu bế mạc được và kết quả xấu thì 

lại là một đại họa hơn nữa! 

H.- Theo dấu nào người ta biết được lưỡi gươm Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt? 

Trước và sau có những biến chuyển nào cho biết? 

T.- Tất cả có sau Công Đồng chung. Hiện nay Công Đồng là một biến chuyển hiện đại. 

H.- Người ta có thể biết được con số bao nhiêu người làm nô lệ và tù khổ sai hiện đang 

tập trung ở các trại của cộng sản và ta có thể làm cách nào cứu vớt được một số nào chăng? 

T.- Ở Trung Cộng và Nga Sô có từng triệu người bị tập trung như thế như hiện nay phần 

đông không được cứu thoát. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXIII: “Nhưng rồi Chúa Giêsu Kitô vì Công Bình và từ bi đối với kẻ 

lành sẽ ra lệnh cho THIÊN THẦN GIẾT PHẠT KẺ THÙ. Những kẻ ĐÀN ÁP Hội Thánh 

Chúa GiêSu và kẻ đam mê đàng tội sẽ chết hết. TRÁI ĐẤT TRỞ NÊN HOANG ĐỊA, lúc đó 

sẽ có bình an, Thiên Chúa sẽ giao hòa cùng loài người. Chúa Giêsu Kitô sẽ được Phụng Thờ 

và Vinh danh. Đức Bác Ái sẽ trổ hoa khắp nơi, các vị vua mới sẽ là cánh tay phải của Hội 

Thánh . Hội Thánh sẽ hưng mạnh và khiêm nhường đạo đức, khó nghèo và sốt sắng noi theo 

Nhân Đức Chúa Kitô. Phúc Âm sẽ được rao giảng trong mọi nước và loài người sẽ tiến rất 

nhiều trong Đức tin, vì mọi cán bộ Chúa Kitô đã hợp nhứt và lúc đó loài người sống trong sự 

Kính Sợ ĐỨC CHÚA TRỜI”. 

H.- Nếu một số địa điểm trên mặt đất sẽ trở nên tro mạt, người ta có thể kết luận rằng 

những miền được ân huệ cũng phải qua sự thanh lọc của các Thiên thần giáng phạt chăng? 

T.- Đúng thế Mẹ đã cho con biết vì lời cầu xin vì lòng đạo đức sốt sắng của mình, một số 

các nước sẽ được che chở, nhưng dù trong những người đó, tuy dù có hạt giống tốt, men rượu 

ngon thì cũng phải trải qua ít hay nhiều sự khốn khó để tẩy rửa cho thanh sạch. 

H.- Có cần phải có 1 dấu hiệu để phân biệt và tránh khỏi hình phạt của các Thiên Thần 

thừa lệnh đi giáng phạt không? 

T.- Về điều phân biệt này như Mẹ đã cho con biết; một số đông chúng con đã được ghi 

dấu và nếu thế gian đã có những giáo hoàng giả, tiên tri giả và những kẻ cùng tâm trạng ấy 

cũng đã được đánh dấu, thì những kẻ khác hầu hết đã được in dấu để tránh khỏi tay Thiên 

Chúa giáng phạt, nghĩa là những kẻ theo thế gian cũng có dấu riêng tỏ ra là kẻ thế gian, thì 

những ai theo tinh thần Chúa cũng có dấu riêng để phân biệt… 

H.- Chương trình nghị sự của Công Đồng chung đã được tiên báo trong các Hội Thánh sẽ 

hưng mạnh không? 

T.- Đúng thế, Công Đồng Chung là khí cụ đưa Hội Thánh trở về với tất cả đặc tính và 

nhân đức ấy. 
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LỜI TIÊN BÁO ĐIỀM BÁO XXIV: Sự bình an này giữa loài người sẽ được lâu bền 

25 NĂM. Sẽ được mùa dư dật sẽ làm cho họ quên rằng những tội lỗi loài người là căn cứ 

sinh nên những khốn cực cho thế giới. 

H.- Bình an được 25 năm sẽ kết thúc những thảm trạng nào?  

T.- Mẹ đã cho biết SAU HÌNH PHẠT NÀY LÀ SAU CÔNG ĐỒNG chung sẽ có một 

thời kỳ hạnh phúc bình an và chỉ được 25 năm… 

H.- Thời kỳ bình an đó sẽ chấm dứt bằng những biến chuyển của kỳ khốn khó hay là của 

ngày tận thế? 

T.- Hiện Nay Chúng Ta Đang Nói Về Thời Kỳ Nguy Biến. Các Con Đang Ở Trong Thời 

Kỳ Tận Số Một Thời (La Fin D’un Temps). 

 

LỜI TIÊN BÁO XXV: TRƯỚC KHI SỰ ĐÓ XẨY RA SẼ CÓ MỘT THỨ BÌNH AN 

GIẢ TẠO TRÊN THẾ GIỚI. Người ta chỉ nghĩ tới chơi bời, giải trí. Người dữ buông theo tội 

lỗi. Những con cái Hội Thánh con cái Đức Tin Những người noi gương Mẹ sẽ tấn tới trong 

Đức Mến Chúa và các nhân đức mà Mẹ yêu chuộng nhất. Hạnh phúc cho những linh hồn 

khiêm nhượng được Chúa Thánh thần hướng dẫn, Mẹ sẽ chiến đấu giúp họ cho đến cùng”. 

H.- Bình an giả tạo này có phải thứ bình an đã nói trong điềm báo 24 không? 

T.- Bình an giả tạo đó chính NOS TRADAMMUS đã loan báo trước rồi. 

H.- Sự cùng đời nói đây có liên hệ đến Thiên Niên Kỷ không? 

T.- Đúng thế, có liên hệ đến, vì chúng con đang gần thời “ Một ngàn năm hòa bình”. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXVI: Tiền hô của quỷ vương với những cơ binh của nhiều nước sẽ 

chiến đấu với Chúa Kitô: Vị cứu tinh duy nhất. Nó sẽ làm đổ máu khắp nơi và quyết định tiêu 

diệt sự Thờ Phượng Thiên Chúa để rồi tự xưng là Chúa muôn loài.” 

H.- Tiền hô quỷ vương này có phải là người cầm đầu nước Nga, Trung Cộng hay là một 

nước nào khác chăng? 

T.- Trung Cộng và nước Nga là lời tiên báo của quỷ vương. 

 

    ĐOẠN IV: “THỜI KỲ SAU HẾT” 

LỜI TIÊN BÁO XXVII: “Sẽ đến thời kỳ quỷ vương sinh ra bởi người nữ Do Thái người 

nữ trinh giả này thông đồng với con rắn già, thây đầy sự ô uế.  

Cha của quỷ vương ấy là một vị Giám mục, khi sinh ra nó đã có răng và biết nói những 

lời xúc phạm Thiên Chúa. Nói tắt rằng nó đúng là quỷ nhập thể. Nó phun ra những tiếng ghê 

hồn kinh hãi. Nó sẽ làm những sự kỳ lạ và sống trong dâm ô”. 

H.- Thời kỳ đó liên kết với những biến chuyển nào? 

T.- Thời kỳ quỷ vương sống trên trái đất chưa thực hiện, nhưng đã gần. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXVIII: “ Quỷ vương sẽ có nhiều anh em mặc dù anh em nó không phải 

là quỷ nhập thể, nhưng là con cái của sự dữ, MỚI MƯỜI HAI TUỔI chúng đã lập được nhiều 

chiến công, 

rồi chúng đứng đầu các quân đội với sự phù trợ của cơ binh hỏa ngục.” 

 

H.- Anh em quỷ vương sẽ tuyển mộ quân đội ở những nơi nào, vào thời kỳ nào? 

T.- Không, Mẹ chỉ nói với con là thời kỳ đó đã đến gần. Trên trời không định trước, loài 

người không có quyền biết, chỉ Mình Thiên Chúa biết được mà thôi. 

LỜI TIÊN BÁO XXIX: - Trái đất sẽ bị những tai nạn, sẽ có chiến tranh cho tới chiến tranh 

sau chót, chiến tranh sau chót này gồm 10 vua do quỷ vương điều khiển. Những vua này cũng 

có một tâm địa và chỉ có một mình chúng cai trị thế giới. 
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H.- 10 quỷ vương có liên lạc gì với anh em quỷ vương không?  

T.- Có đúng thế, chúng là liên lạc của quỷ vương. 

H.- Khi có chiến tranh sau chót, thì có phải là cùng đời chăng? 

T.- Khi có chiến tranh sau chót, thì đó là cùng đời. Tận thế. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXX: “Thời tiết mùa màng sẽ xáo trộn. Đất sẽ sinh ra hoa quả xấu, các 

ngôi sao trên trời rối loạn. Mặt trăng ra mờ mờ đỏ lửa sẽ làm cho trái đất co rúm lại. ĐỘNG 

ĐẤT GHÊ GỚM LÀM CHÌM BIẾN CÁC NÚI NON VÀ THÀNH TRÌ”. 

H.- Thời tiết bị xáo trộn do quyền lực của quỷ tối tăm do lời tiên báo 14 hay do hậu quả 

của khoa học vô thần? 

T.- Do hậu quả của khoa học vô thần. 

H.- Có phải Chúa Giêsu cũng đã tiên báo đến phần này trong Phúc Âm chăng? 

T.- Phải. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXXI: “Thành La Mã sẽ mất Đức Tin và nên ngai của quỷ vương”. 

H.- Vậy ngai của Hội Thánh đó đặt tại đâu? 

T.- Đức Giáo Hoàng lúc đó sẽ như một người Do Thái ĐI LANG THANG một thời gian, 

rồi sau Ngài đến ẨN MÌNH TRONG NƯỚC PHÁP là trưởng nữ của Hội Thánh. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXXII: “Quỷ trên không với quỷ vương sẽ làm nhiều sự kỳ quái trên 

không trung và cả dưới đất. Loài người càng ngày càng tồi bại. Thiên Chúa sẽ săn sóc đến các 

đầy tớ trung tín của Ngài và những ai có thiện chí Phúc Âm sẽ được rao giảng khắp nơi. Tất 

cả dân tộc và mọi nước sẽ nhận biết chân lý”. 

H.- Những kỳ lạ có phải đã nói trong điềm báo 17 và 14 không? 

T.- Đúng thế, như Mẹ đã nói mệnh lệnh LA SALETTE cũng như các mệnh lệnh khác, nơi 

đây Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại để loài người hiểu rõ hơn. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXXIII:  “Mẹ gởi mệnh lệnh khẩn cấp cho trần gian. Mẹ kêu gọi những 

đầy tớ chân chính của Thiên Chúa Hằng Sống hằng cai trị trên trời. Mẹ kêu gọi những con cái 

Mẹ, những người thành tâm tôn sùng Mẹ, những kẻ đã tận hiến cho Mẹ, để Mẹ dẫn đưa đến 

CON Mẹ. Những kẻ có thể nói được rằng Mẹ thường ẵm bế trên tay, những kẻ sống bằng tinh 

thần của Mẹ. Sau hết Mẹ kêu gọi những Tông Đồ cuối thời, những đầy tớ trung tín của Chúa 

Kitô sống trong sự khinh chê và thầm lặng trong cầu nguyện và hãm mình, trong đức trinh 

khiết và kết hợp với Thiên Chúa trong đau khổ và bị người đời quên bỏ.  

Đã đến thời kỳ chúng con phải ra đi để soi sáng thế gian. Các con hãy ra đi và hãy tỏ ra là 

những người con yêu quý của Mẹ. Mẹ sẽ ở với chúng con và trong chúng con, miễn là đức tin 

chúng con như ánh sáng soi dẫn trong những ngày đen tối cùng cực. Ước chi lòng sốt sắng 

làm cho chúng con đói khát sự làm Vinh Danh Thiên Chúa. Hỡi các con cái sự sáng, dầu thấy 

mình nhỏ bé, chúng con hãy chiến đấu vì đây là giai đoạn cuối thời kỳ sau hết.” 

H.- Trong thời kỳ sau cùng này đã có chuẩn bị những nhóm TÔNG ĐỒ còn mai danh ẩn 

tích chưa? Nếu có bây giờ họ ở đâu? Sẽ hợp nhau nơi nào? 

T.- Có khắp đó đây trên thế giới. Những nhóm TÔNG ĐỒ ấy khi Chúa cho phép họ sẽ di 

chuyển sau những biến cố rùng rợn xẩy ra để tranh đấu cùng ÁC THẦN. Chúa sai các Thiên 

Thần của Ngài đem nhiều  

phần tử trong mọi đoàn TÔNG ĐỒ ấy đi khắp nơi để họ biết nhau, thực thi những kế hoạch 

bao quát. 

H.- Mệnh lệnh đã đến thời ra đi đã được xác nhận chưa?  
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T.- Hiện nay Mẹ đang xin từng đoàn TÔNG ĐỒ, Mẹ nài xin chúng con luôn. Mẹ xin 

chúng con, nhất là trong thời kỳ sau hết. Chúng con hãy ra đi, hãy nên những TÔNG ĐỒ 

nhưng khốn nỗi, lòng nhiệt thành mà Mẹ xin chúng con thực hiện còn kém cỏi quá. 

H.- Bốn hiệu lệnh trên có phải mỗi mệnh lệnh chỉ riêng mọi dòng đời giáo hữu (tu hội) 

đối với những từng biến cố có khác nhau không? 

T.- Đã có nhiều hiệu lệnh kêu gọi các TÔNG ĐỒ thời kỳ sau hết và đã có Thánh 

GRIGNON DE MONTFORT, Sẽ Có Nhiều Dòng TÔNG ĐỒ Kỳ Cuối Thời. Mọi Dòng Đời 

Phải Đáp Ứng Với Những Đòi Hỏi Thích Ứng, Những Vị TÔNG ĐỒ Sau Hết Kế Tiếp Những 

Dòng Đời TÔNG ĐỒ Đó. Phải Kiếm Thêm Nhiều Người Trung Tín Sốt Sắng Và Có Tinh 

Thần Công Giáo Thật Sự. 

H.- Những tiếng đây là thời của các thời và là cùng sau hết có thể cho chúng con tóm tắt 

rằng thế giới sẽ phải trải qua ba thời kỳ sau cùng này không? 

T.- 1.- Tận Số Một Thời (La Fin D’un Temps). 

2.- Tận Số Mọi Thời (La Fin Des Temps). 

3.- Sau Hết Là Tận Thế (La Fin Dernière). 

H.- Chúng con có phải ở vào thời tận thế? 

T.- Đúng thế, Mẹ đã trả lời như vậy và Mẹ nói cho chúng con hay, chúng con đang ở thời 

kỳ tận số một thời. (La Fin d’un temps) nhưng sẽ có chiến tranh sau chót là tận thế đến (La 

Fin dernière). 

H.- Hiệu lệnh mới vừa dạy thuộc thời kỳ nào? 

T.- Có Một Mình Thiên Chúa biết được giờ tận thế cũng như giờ chết của chúng con thôi. 

 

ĐOẠN V: “HỘI THÁNH SẼ BỊ LU MỜ” 

LỜI TIÊN BÁO XXIV: “Hội Thánh sẽ bị lu mờ, thế giới sẽ sống trong kinh hãi và đây 

ÔNG ÊNÓC, ÔNG ÊLIA đầy ơn Chúa Thánh Thần sẽ nhờ sức Thiên Chúa đi rao giảng cho 

mọi người có thiện chí tin vào Thiên Chúa. Nhiều linh hồn được an ủi, các ông nhờ sức mạnh 

của Chúa Thánh Thần lập được nhiều thắng lợi, phi bác những lầm lạc của quỷ vương.” 

H.- Làm sao nhận biết ông ÊNÓC và ông ÊLIA? 

T.- Chỉ có những ai được in dấu, chỉ những ai có đức tin và lòng sốt sắng bền chí, đạo đức 

mới nhận biết các ông ấy. Nhưng chúng con đừng lo lắng quá. Chúng con sẽ không thấy những 

biến cố ấy sẽ xẩy ra... 

H.- Thời kỳ này có phải là thời kỳ sau hết chăng? 

T.- Lời tiên báo ấy ám chỉ trong thời tận số mọi thời (La Fin des temps). Vì thế Mẹ nói 

cho các con biết chúng con sẽ chẳng được thấy những sự việc này... 

H.- Nhưng rồi đạo quỷ vương sẽ chống lại cách riêng Tín Lý nào? 

T.- Hội Thánh sẽ bị công kích toàn diện, quỷ vương sẽ phá hủy Hội Thánh (vật chất) 

những Tín Lý sẽ bị chúng bác bỏ, chẳng trừ một Tín Lý nào. 

 

LỜI TIÊN BÁO XXXV: - “ Đây là thời kỳ vực thẳm mở ra và vua của các vua sự tối tăm, 

đây con vật với bầy tôi của nó, đương tự xưng là Cứu Thế Nó kiêu ngạo, nâng mình lên trên 

tầng trời. Nhưng Đức Thánh MICAE dùng hơi thở lật nhào xuống, nó bị rơi xuống, lúc đó trái 

đất đã ba ngày chuyển động, khi ấy sẽ há miệng ra đầy lửa nuốt nó với bầy tôi nó trong vực 

thẳm đời đời.  

Khi ấy nước và lửa rửa Trái đất và làm tiêu tan hết công trình kiêu ngạo của loài người. 

Mọi sự sẽ nên mới. Thiên Chúa sẽ được phụng sự và Vinh Danh. 

H. Câu nói: Đây là thời...có ngụ ý gì? 

T.- Câu ấy ám chỉ thời kỳ sau hết. (La Fin dernière). 

H.- Ba ngày trái đất bị chuyển động có phải là ba ngày tối tăm không? 
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T.- Sẽ có nhiều lần ba ngày tối tăm và được tiên báo ở HAM BOUSIERE và  LA 

SALETTE. Sẽ có như thế trong những biến cố trong thời đại bây giờ và sẽ còn có trong thời 

kỳ sau hết nữa. 

 

H.- Con vật và bầy tôi của nó ám chỉ quỷ vương hay Luxiphe? 

T.- Ám chỉ chính Luxiphe. 

LỜI TIÊN BÁO XXXVI: - Khốn cho nhân gian! Sẽ có chiến tranh đổ máu, đói kém, 

dịch tả và bệnh truyền nhiễm, sẽ có mưa đá ghê gớm, làm chết súc vật những sấm sét 

làm nghiêng đổ thành trì. Động đất làm mất dạng nhiều quốc gia, người ta sẽ thấy nhiều 

sự lạ trên không trung. Loài người đập đầu vào tường, rủa mình cho đến chết, nhưng 

trái lại cái chết sẽ nên hình phạt cho họ.  

Máu chảy mọi nơi, ai có thể chịu nổi nếu Thiên Chúa không bớt thời gian thử thách. vì 

máu, nước mắt và lời cầu xin của kẻ lành, Thiên Chúa sẽ động lòng mà nguôi cơn thịnh nộ. 

Tiên Tri ÊNÓC Và ÊLIA Sẽ Bị Giết Chết. Thành La Mã Ngoại Đạo Sẽ Bị Tan Biến, Lửa Bởi 

Trời Sẽ Xuống Đốt BA THÀNH. Vũ Trụ Sẽ Kinh Khiếp Và Nhiều Người Sẽ Sa Ngã Vì Không 

Thờ Chúa Giêsu Kitô Chân Thật Sống Giữa Chúng Dân. Đã Đến Thời Mặt Trời Ra Tối Tăm, 

Nhưng Chỉ Có ĐỨC TIN SỐNG MÃI.” 

H.- Lời tiên báo này có phải chỉ tận số mọi thời chăng? 

T. Lời tiên báo này ám chỉ kỳ tận số mọi thời (La Fin des temps). 

H.- Hỏa ngục ở đâu? 

T.- Hỏa ngục cũng như Thiên Đàng, chúng con không thể quan niệm theo tầm ý thức loài 

người được. 

H. Nước Chúa trị sẽ thế nào? Người ta có thể thấy sự lan rộng của NƯỚC TRỜI không? 

T.- Nước Chúa không phải dưới thế này, dù là chính lúc chúng con đang hưởng thời kỳ 

bình an hạnh phúc THIÊN NIÊN KỶ. Không gì có thể sánh với NƯỚC TRỜI được. 

H. Đức Kitô Chân Chính Sống giữa chúng dân, sẽ cai trị dưới hình thức nào? 

T.- Đức Kitô Chân Chính Sống giữa chúng dân sẽ trở lại dưới hình thức mà THÂN XÁC 

NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI. 

 

KẾT LUẬN 

H.- Nếu Đức Trinh Nữ vì Lòng Thương đã Đoái Thương con cái đau khổ, lầm than, đích 

thân giải thích Mệnh Lệnh SALETTE này và đã ghi thứ tự như Người đã mặc khải. Vậy xin 

Người Thương ban cho những ai sẽ được biết những điều giải thích này một phép lạ để chứng 

minh và làm dấu BẢO CHỨNG Tình Thương của Mẹ…. 

T.- Mẹ đã chỉ cho con biết những gì đã đến và những gì sẽ đến, tại sao con lại muốn Mẹ 

làm dấu lạ? Điều đó có ích gì thêm? Mẹ tin rằng sau những câu trả lời của Mẹ, những ai muốn 

trở nên tốt thực sự, muốn nên trong sạch, muốn nên đạo đức đều phải nhận rằng: “ Đây là tiếng 

nói TỪ TRỜI PHÁN BẢO, anh em của con chỉ là khí cụ tiếp tục. Sẽ có những phép lạ và rồi 

sẽ còn có nữa. Tại sao con lại hồ nghi rằng không phải Mẹ phán dạy con và không phải vì 

Lòng Tốt Mẹ đã vui lòng trả lời. Con hãy thực hiện những gì con vừa thừa nhận…” 

CHÚNG CON TẠ ƠN MẸ MUÔN ĐỜI  (Ngày 4-11-1962) 

“Phép lạ Đức Trinh Nữ đã vui lòng làm để chứng minh là phép lạ: Ba hình Bánh có dấu 

Máu Thánh Chúa trong suốt thời gian Dâng Lễ Misa để mừng sự Công Bố này trước mắt 25 

nhân chứng ngày 2-12-1962…Chớ gì mỗi độc giả đọc kỹ và suy nghĩ từng câu tài liệu này. 

Và nghe lời Đức Mẹ ăn năn thống hối và cầu nguyện cho loài người tội lỗi và lo cho họ cải 

thiện đời sống, để cứu mình và nhân loại tránh khỏi những hình phạt đời này và đời sau như 

Mẹ Thương đã tiên báo tại LA SALETTE 1846 và đã nhắc lại tại FATIMA.. 

MẪU TÂM BINH ĐOÀN QUỐC TẾ 
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Imprimatur 

Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 

Giám Mục Phụ Tá 

 

 

CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI 

GOD THE FATHER SPEAKS TO HIS CHILDREN 

Mẹ Eugenia Elisabetta Ravasio - Dòng Ðức Mẹ Các Tông Ðồ - 1989 

 

LỜI NÓI ĐẦU: 

"Thiên Chúa là Cha tôi" Tiếng kêu này trên thế giới ngày nay đang được nghe đến ngày 

càng thường xuyên hơn: người ta đang nhận ra Thiên Chúa thực sự là Người Cha của họ. 

Vì thế, chúng tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải phát hành một bức thông điệp đã được Chúa 

Cha ban cho thế giới, qua một thụ tạo hết lòng yêu mến Người, đó là nữ tu Eugenia Elisabetta 

Ravasio, và đã được Hội Thánh công nhận là xác thực. 

Khi giới thiệu tài liệu này, chúng tôi nhận thấy nên trích lại tuyên ngôn chứng nhận của 

Ðức cha Alexandre Caillot, nguyên Giám mục giáo phận Grenobe. Năm 1935, ngài đã thành 

lập một ủy ban gồm chuyên viên từ nhiều miền khác nhau của nước Pháp, để tiến hành cuộc 

điều tra cấp giáo phận kéo dài 10 năm. Thành viên trong ủy ban, gồm Ðức Cha Guerry, thần 

học gia, tổng đại diện của giám mục giáo phận Grenobe, hai linh mục Dòng Tên là cha Albert 

và cha Auguste Valencin-Amos, những vị có uy tín hàng đầu trong lãnh vực triết học, thần 

học và là chuyên gia thẩm định những trường hợp như thế; hai bác sĩ y khoa, trong đó một vị 

là chuyên gia thần kinh. Chúng tôi tin chắc thông điệp này sẽ giúp mọi người hiểu được Tình 

Hiền Phụ sâu đậm Chúa Cha dành cho từng người chúng ta, và chúng tôi hy vọng bức thông 

điệp sẽ được phổ biến rộng rãi hết sức có thể. 

Linh Muc Andrea D'Ascanio, OPM Cap.  

 

MẸ EUGENIA ELISABETTA RAVASIO LÀ AI? 

Mẹ Eugenia, người đã được Chúa Cha gọi là "Ái nữ của Cha" và "Cây Nhỏ của Cha" là 

ai? 

Theo ý kiến chúng tôi, Mẹ Eugenia là một trong những ngọn đèn rạng rỡ nhất trong thời 

đại chúng ta, vị ngôn sứ nhỏ của mới, trong đó Chúa Cha là tâm điểm và là chóp đỉnh của toàn 

thể nhân loại, và sự hợp nhất là lý tưởng linh đạo cao cả nhất. Mẹ Eugenia là ngọn đèn Chúa 

Cha ban cho thế giới trong thời đại nhiễu nhương và tăm tối này, giúp chúng ta có thể nhìn 

thấy con đường để dấn bước. Mẹ chào đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1907, tại San Gervasio 

d'Adda (nay là Capriato San Gervasio) một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Bergamo, nước Ý, trong 

một gia đình thuộc lớp nông dân. 

Eugenia chỉ học đến trình độ tiểu học. Sau vài năm làm việc tại một xưởng máy, Eugenia 

đã gia nhập Dòng Ðức Mẹ các Tông Đồ vào năm 20 tuổi. Chính tại đây tư cách đoàn sủng cao 

vời của nữ tu Eugenia đã phát triển, đưa đến việc được bầu vào chức vụ bề trên tổng quyền 

của hội dòng khi mới 25 tuổi. Đừng kể những phẩm chất tinh thần, chỉ những công việc của 

Mẹ Eugenia trong lãnh vực xã hội cũng đủ đảm bảo cho Mẹ một vị trí trong lịch sử. Trong 12 

năm hoạt động truyền giáo, Mẹ đã khai mở hơn 70 trung tâm, mỗi trung tâm đều có bệnh xá, 

trường học, nhà thờ, tại những vùng heo hút nhất ở Phi châu, Á châu, và Âu châu. 

Mẹ Eugenia là người đã tìm ra loại thuốc để chữa bệnh phong cùi đầu tiên, chiết xuất từ 

hạt của một giống cây nhiệt đới. Loại thuốc này về sau đã được nghiên cứu và phát triển hơn 

nữa tại viện Pasteur ở Paris. Mẹ Eugenia đã cổ động công việc tông đồ của Raoul Follereau, 
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người theo bước Mẹ và khuếch triển những cơ sở Mẹ đã thiết lập, và được coi là vị tông đồ 

của người cùi. 

Trong giai đoạn 1939-41, Mẹ đã khai sáng hoạch định và đem đến thành công dự án về 

một "Thành phố cho Bệnh Nhân Phong Cùi" tại Azopte (nước Bờ Biển Ngà, Phi Châu). Đây 

là một trung tâm có tầm cỡ, trải rộng trên một khu vực 200,000 mét vuông. Cho đến nay, trung 

tâm này vẫn là trung tâm hàng đầu của Phi Châu và thế giới dành cho bệnh nhân phong cùi. 

Để tôn vinh thành tựu ấy, nước Pháp đã trao tặng vinh dự quốc gia cao cấp nhất về công 

cuộc xã hội cho Dòng Nữ Tu Thừa Sai Ðức Mẹ các Tông Đồ, hội dòng có Mẹ Eugenia làm 

bề trên tổng quyền trong thời gian từ 1935-1947. Mẹ Eugenia đã trở về Nhà Cha vào ngày 10 

tháng 8/1990. Di sản quan trọng nhất Mẹ Eugenia để lại cho chúng ta là Bức Thông Điệp của 

Chúa Cha.  

Mặc khải tư duy nhất do chính Chúa Cha thực hiện, và tính xác thực của nó đã được Hội 

Thánh công nhận sau 10 năm cứu xét rất kỹ lưỡng. Trước khi vào phần bản văn, chúng tôi cho 

in lại tuyên ngôn của Ðức cha Alexandre Caillot, giám mục giáo phận Grenoble, đã công bố 

sau cuộc điều tra. Đáng chú ý là Chúa Cha (năm 1932) đã đọc thông điệp này cho Mẹ Eugenia 

bằng tiếng La Tinh, một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với Mẹ. Năm 1981, chúng tôi mới được 

nghe biết về bức thông điệp này, và năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, chúng tôi đã ấn hành 

thông điệp này tại Ý. 

Nhiều phép lạ ơn thánh được thực hiện nhờ thông điệp này, đã đưa chúng tôi đến việc phổ 

biến miễn phí, đặc biệt cho các nhà tù, doanh trại quân đội, và bệnh viện. Ngoài bản tiếng 

Anh, hiện nay thông điệp này cũng đã có các bản bằng tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ðức, Việt 

Nam v.v… 

 

CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI 

MẸ EUGENIA ELISABETTA RAVASIO Dòng Ðức Mẹ Các Tông Ðồ - 1989 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA CHA - PHẦN 1 (Ngày 1 tháng 7 năm 1932) 

ĐẠI LỄ KÍNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU 

Sau cùng, đây là ngày hồng phúc muôn đời, ngày Chúa Cha trên trời đã phán hứa. 

Hôm nay, những ngày dài chuẩn bị đã qua, tôi cảm thấy rất gần, sát gần cuộc ngự đến 

của Chúa tôi và Chúa của mọi người. Một vài phút cầu nguyện, và rồi những niềm vui thiêng 

liêng dạt dào. Tôi rạo rực vì khát khao được nhìn thấy Người và lắng nghe lời Người. Bừng 

cháy tình yêu, tâm hồn tôi mở toang, trong niềm tin tưởng lớn lao, đến độ tôi nhận ra, cho đến 

lúc ấy, tôi chưa tin tưởng vào ai như thế bao giờ. Có thể nói, việc tưởng nghĩ về Chúa Cha đã 

làm tôi hạnh phúc đến ngây dại. Sau cùng, tôi cất tiếng hát. Các thiên thần đã đến loan báo 

cuộc ngự đến đầy hoan lạc. Những ca khúc của các ngài du dương đến nỗi tôi đã quyết định 

ghi lại càng sớm càng tốt.  

Bản hợp ca chấm dứt, và tiếp đến là đoàn cung nghinh của các phúc thần, các minh 

thần, và luyến thần, cùng với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, và Hiền Phụ của chúng ta. Phủ phục 

sát đất, dìm mình trong sự hư vô của mình, tôi đã cất lên bài Magnificat. Liền sau đó, Chúa 

Cha truyền cho tôi hãy ngồi sát bên Người và ghi chép những điều Người quyết định phán dạy 

cho nhân loại. 

Toàn thể triều đình thiên quốc đồng hành với Chúa Cha đều biến đi. Chỉ còn một mình 

Chúa Cha ở lại với tôi, trước khi ngồi xuống, Người phán: "Ta đã nói rồi, và giờ đây, Ta lại 

nói với các con: "Ta không thể ban Người Con Dấu Yêu của Ta cho các con một lần nữa, để 

chứng tỏ tình yêu của Ta dành cho nhân loại! Giờ đây, Ta đến với họ, mặc lấy hình thể và sự 

nghèo nàn của họ, để yêu thương và làm cho họ nhận biết tình yêu thương này. Này, giờ đây, 

Ta còn bỏ triều thiên và tất cả vinh quang của Ta để mặc lấy hình thể của một con người bình 

thường." 
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Sau khi đã mặc hình dạng của một người bình thường, bằng cách đặt triều thiên và vinh 

quang của Người dưới chân, Chúa Cha cầm lấy quả địa cầu, dùng tay trái nâng lên và áp vào 

lòng Người. Sau đó Người ngồi sát bên tôi. Tôi chỉ nói được vài lời về cuộc ngự đến và hình 

dạng Người đã đoái thương mặc lấy, cũng như về tình yêu của Người! Nhưng vì ngu dốt, tôi 

không có ngôn từ để diễn tả những điều Người đã mặc khải cho tôi. Chúa phán, "Bình an và 

ơn cứu độ cho nhà này và cho toàn thể thế giới! Ước chi quyền năng, Tình Yêu và Thánh Thần 

của Ta đánh động những con tim nhân loại, để toàn thể nhân loại quay về với ơn cứu độ và 

Người Cha của họ! 

Đại diện của Ta là Pius XI hãy hiểu biết đây là những ngày cứu độ và phúc lành. Ngài 

đừng bỏ lỡ cơ hội này để kêu gọi con cái lưu tâm đến Người Cha của họ, Đấng đến để cứu 

giúp họ trong cuộc sống này và chuẩn bị hạnh phúc muôn đời của họ. 

Ta đã chọn ngày này để khởi sự công cuộc của Ta giữa nhân loại, bởi vì hôm nay là 

Ngày Lễ Kính Thờ Máu Thánh Con Ta Là Chúa Giêsu. Ta muốn tưới tắm công cuộc của Ta 

đang khởi sự trong Máu Thánh này, để nó trổ sinh hoa trái, phong phú nơi toàn thể nhân loại. 

 

ĐÂY LÀ MỤC ĐÍCH THỰC SỰ CỦA VIỆC TA ĐẾN: 

1/ Ta đến để làm tiêu tan nỗi sợ hãi quá đáng nơi các thụ tạo đối với Ta, và tỏ cho họ 

biết niềm vui của Ta, là được con cái của Ta, tức là toàn thể nhân loại, hiện tại cũng như tương 

lai, nhận biết và yêu mến. 

2/ Ta đến để đem lại hy vọng cho nhân loại và các quốc gia. Bao nhiêu kẻ đã đánh mất 

nó từ quá lâu rồi! Niềm hy vọng này sẽ cho họ sống trong bình an và yên vui, góp phần đem 

ơn cứu độ đến cho họ. 

3/ Ta đến để ban mình tỏ tường, ngõ hầu lòng tín thác cũng như tình yêu của nhân loại 

dành cho Ta là Người Cha của họ được gia tăng. Ta chỉ có một bận tâm duy nhất là chăm sóc 

cho toàn thể nhân loại và yêu thương họ như con cái của Ta. Người họa sĩ thỏa lòng khi ngắm 

nhìn bức tranh mình đã thực hiện thế nào, thì niềm hoan lạc và vui sướng của Ta là đến với 

nhân loại, kiệt tác trong công trình sáng tạo của Ta, cũng như vậy. 

Thời giờ cấp bách. Ta ước gì nhân loại hãy sớm ý thức Ta yêu thương họ và Ta cảm 

thấy hạnh phúc lớn lao nhất khi được ở cùng họ và chuyện vãn với họ, như một người cha với 

con cái của mình. Ta là Đấng Hằng Hữu, và khi chỉ có một mình Ta, Ta đã nghĩ đến việc dùng 

toàn bộ quyền năng của Ta, để tác tạo những hữu thể theo hình ảnh Ta. Nhưng việc tạo dựng 

vật chất phải đến trước, để những hữu thể kia có thể tìm được phương thế sinh sống; thế rồi 

Ta đã tạo dựng thế giới, Ta đổ đầy cho nó tất cả những gì Ta biết sẽ cần thiết cho nhân loại: 

khí trời, nắng, mưa và nhiều thứ khác mà Ta biết cần thiết cho sự sống của họ. Cuối cùng, 

nhân loại đã được tạo thành! Ta hài lòng với công trình tay mình thực hiện. Nhân loại phạm 

tội, nhưng chính lúc ấy, lòng quảng đại vô cùng của Ta càng tỏ hiện hơn. Trong Cựu Ước, Ta 

đã tác tạo và tuyển chọn những ngôn sứ, để sống giữa nhân loại. Ta đã thổ lộ những ước muốn, 

những nỗi buồn, và niềm vui của Ta cho họ, để truyền đạt cho mọi người. Sự dữ càng bành 

trướng, lòng nhân lành càng thôi thúc Ta phải liên lạc với những linh hồn công chính để họ 

truyền đạt các giới luật của Ta, cho những kẻ gây nên tình trạng hỗn độn. Như vậy, nhiều khi 

Ta buộc lòng phải xử thẳng nhặt, không phải để trừng phạt - vì như thế chỉ gây hại - nhưng là 

để nghiêm trách, cốt cho họ đoạn tuyệt thói xấu và đưa họ về với Hiền Phụ và Đấng Tạo Hóa 

của họ, Đấng họ đã lãng quên và hững hờ trong thói vô ơn.  

Về sau, sự dữ đã đầy ứa tâm hồn con người đến độ Ta buộc lòng phải giáng những tai 

ương xuống để thanh tẩy trần gian bằng đau khổ, phá tán tài sản, hoặc thậm chí bằng cái chết 

của họ. Những tai ương đó là trận Đại Hồng Thủy, cuộc hủy diệt thành Sôđôma, và Gômôra, 

những cuộc chiến, con người chống lại con người, v.v.. Lúc nào Ta cũng mong ước được ở lại 

giữa nhân loại trên trần gian này. Vì thế trong trận Đại Hồng Thủy, Ta đã ở sát bên ông Nôe, 
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người công chính duy nhất trong thời ấy. Trong những tai ương khác, Ta cũng luôn luôn tìm 

được một người công chính để Ta có thể ở với họ, và qua họ, Ta sống giữa nhân loại của thời 

đại ấy, và mãi mãi như vậy. 

Thế gian thường xuyên được thanh luyện cho khỏi tình trạng hư đốn của nó, nhờ lòng 

nhân lành vô cùng của Ta dành cho nhân loại. Ta tiếp tục kén chọn một số linh hồn Ta hài 

lòng, bởi vì qua họ, Ta được hạnh phúc với các thụ tạo là nhân loại của Ta. Ta đã hứa ban một 

Đấng Messia. Ta đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho Người đến, bằng việc tỏ mình 

qua những nhân vật tiên trưng của Người, thậm chí hằng ngàn năm trước khi Người đến. Đấng 

Messia là ai? Người từ đâu mà đến? Người sẽ làm những gì trên trần gian? Người đại diện cho 

ai? Đấng Messia là Thiên Chúa. 

Thiên Chúa là Đấng nào? Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. 

Người từ đâu mà đến? Hoặc đúng hơn, ai đã truyền cho Người đến giữa nhân loại? 

Chính Ta là Cha của Người, là Thiên Chúa. Người đại diện cho ai trên trần gian? Cho Thiên 

Chúa, Cha của Người. Người thực hiện những gì trên trần gian? Người sẽ làm cho Thiên Chúa, 

Cha của Người, được nhận biết và yêu mến. Phải chăng Người đã không phán rằng: "Cha mẹ 

không biết Con phải lo việc của Cha con sao?" 

"Thầy đến cốt để thực thi thánh ý của Cha Thầy." 

"Những gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Người sẽ ban cho các con", "Các con 

hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con ở trên trời.." và nơi khác, vì Người đến để 

làm vinh danh Cha, và tỏ Cha cho nhân loại nhận biết, nên Người đã phán: 

"Hễ Ai Nhìn Thấy Thầy Là Thấy Cha." 

"Thầy Ở Trong Cha, Và Cha Ở Trong Thầy." 

"Không Ai Đến Được Với Cha Mà Không Qua Thầy." 

"Hễ Ai Ở Với Thầy Thì Cũng Ở Với Cha Thầy." 

Vậy hỡi nhân loại, các con hãy biết rằng, từ muôn thuở, Ta chỉ có một khát vọng là tỏ 

mình để được nhân loại nhận biết và yêu mến. Ta muốn mãi mãi sống với họ. 

Các con có muốn bằng chứng xác thực về khát vọng của Ta vừa tỏ lộ không? Tại sao 

Ta đã truyền cho Moses phải lập lều tạm và Hòm Bia Giao Ước, 

nếu không phải là để đến cư ngụ, như một người Cha, một người anh, một người bạn 

tri kỷ, với các thụ tạo của Ta là nhân loại? Đó là ước vọng tha thiết của Ta. Mặc dù vậy, họ đã 

lãng quên và xúc phạm đến Ta, bằng vô vàn tội lỗi. Bất chấp tất cả, Ta đã ban cho Moses 

những giới luật để nhắc nhở họ về Thiên Chúa, Người Cha của họ, và ước mong độc nhất của 

Người là cứu độ họ.  

Đúng ra họ đã phải tuân giữ các giới luật, và qua đó mà tưởng nghĩ đến Người Cha vô 

cùng nhân lành, lúc nào cũng muốn ban ơn cứu độ hiện tại và muôn đời cho họ. 

Tất cả điều ấy đã bị lãng quên, và nhân loại đắm đuối trong lầm lạc, và sợ hãi, coi việc 

tuân giữ các giới luật Ta đã truyền cho họ qua Moses là quá khắt khe.  

Họ đã tạo ra những thứ luật khác, theo tính thất thường của họ, để giữ cho dễ 

dàng hơn. Dần dần, trong nỗi sợ hãi quá đáng đối với Ta, họ càng ngày càng lãng 

quên Ta, và chất chồng những cơn thịnh nộ trên Ta. 

Tuy vậy, hỡi các con, tình yêu Ta dành cho những con người ấy không bao giờ 

hoàn toàn phôi phai. Khi nhận thấy các tổ phụ, cũng như các ngôn sứ, không thể làm 

cho Ta được nhận biết và yêu mến, thì Ta phải đích thân đến. Nhưng đến với nhân 

loại bằng cách nào? Không bằng cách nào khác ngoài cách Ta đích thân đến qua Ngôi 

Hai trong thiên tính của Ta. Nhân loại có nhận ra Ta không? Họ có lắng nghe lời Ta 

không? Không có gì trong tương lai bị che khuất khỏi Ta; chính Ta đã trả lời hai câu 

hỏi này: 
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"Chúng sẽ lãng quên sự hiện diện của Ta, cho dù chúng ở gần bên Ta. Chúng 

sẽ đối xử bội bạc với Ta, nơi Người Con của Ta, bất chấp mọi điều tốt lành Người sẽ 

thực hiện cho chúng. Chúng sẽ lăng nhục Ta nơi Người Con của Ta, chúng sẽ đóng 

đinh Ta để gây nên cái chết cho Ta." Vì đó mà Ta sẽ ngưng lại chăng?  

Không, tình yêu Ta dành cho con cái nhân loại của Ta quá bao la. 

Ta không ngưng lại ở đó. Các con hãy hiểu rằng Ta đã yêu thương các con, có 

thể nói, còn hơn chính Người Con dấu yêu của Ta, hay đúng hơn còn hơn chính bản 

thân Ta. 

Những điều Ta đang phán với các con rất thật, đến độ nếu một thụ tạo của Ta, 

đủ sức đền bồi tội lỗi của những kẻ khác, bằng một kiếp sống và cái chết tương tự, 

như đời sống và cái chết của Con Ta, thì có lẽ Ta đã phải trù trừ. Tại sao thế? Bởi khi 

bắt một thụ tạo của Ta phải đau khổ, thay vì chính Ta phải chịu đau khổ, nơi Người 

Con của Ta, thì Ta đã tự phản bội Tình Yêu của mình. Ta không bao giờ muốn con 

cái của Ta phải chịu đau khổ. Tóm lại, đó là câu chuyện về Tình Yêu của Ta, cho đến 

khi Ta đến giữa nhân loại qua Người Con của Ta. Hầu như ai cũng biết tất cả về 

những biến cố ấy, nhưng họ không nắm bắt được điều thiết yếu: Tình Yêu đã là 

nguyên lý hướng dẫn tất cả! Phải, đó là Tình Yêu. Đó là điều ta muốn ghi khắc vào 

các con. Giờ đây Tình Yêu này đã bị lãng quên. Ta muốn nhắc nhở cho các con về 

điều ấy, để các con học biết Ta đích thực là ai, để các con sẽ không như các nô lệ, sợ 

hãi một Người Cha quá yêu thương các con. Các con xem, chúng ta đang ở trong câu 

chuyện ngày đầu của thế kỷ thứ nhất, và Ta muốn đem nó đến thời hiện tại, thế kỷ 

hai mươi.  

Thương ôi, Tình Yêu thương hiền phụ của Ta, đã bị loài người quên lãng! Tuy 

nhiên, Ta yêu thương các con thật tha thiết! Nơi Người Con của Ta, có thể nói, nơi 

Ngôi Vị Ngôi Con Làm Người của Ta, có gì mà Ta đã chưa làm? Thiên Tính bị che 

khuất trong nhân tính này, bị thúc ép, bị nghèo nàn, bị chịu nhục. Với Chúa Giêsu 

Con Ta, Ta đã trải qua một kiếp sống hy sinh và lao nhọc. Ta đã chấp nhận những lời 

cầu nguyện của Người, để nhân loại có được một con đường sáng tỏ, để luôn bước đi 

trong công chính, và đến được với Ta một cách an lành. 

Dĩ nhiên, Ta vẫn hiểu những yếu đuối của con cái của Ta. Vì vậy, Ta đã yêu cầu 

Con Ta hãy ban những phương thế giúp họ, chỗi dậy sau khi sa ngã. Những phương 

thế này sẽ giúp họ tự thanh tẩy bản thân cho khỏi tội lỗi, để mãi mãi vẫn là con cái 

của tình yêu Ta. Chủ yếu đó là bảy nhiệm tích. Và phương thế cao quý nhất, để bảo 

đảm ơn cứu độ cho các con, bất chấp những sa ngã của các con, chính là Thánh Giá. 

Máu Thánh Con Ta sẽ trào đổ từng giây phút cho các con, nếu các con muốn, trong 

bí tích Xá Giải và trong hy tế Thánh Lễ. Hỡi các con yêu qúy của Ta, cùng với những 

hồng ân này, Ta còn ban lai láng những tặng ân đặc biệt cho các con, suốt hai mươi 

thế kỷ đã qua, nhưng kết quả thật thảm hại! Bao nhiêu thụ tạo của Ta, những kẻ nhờ 

Con Ta mà trở nên con cái của tình yêu Ta, đã lao mình xuống vực thẳm muôn đời! 

Quả thật, họ không biết gì về lòng nhân lành vô cùng của Ta; Ta yêu thương các con 

thắm thiết biết bao! 

Có lẽ nào sau khi đã gọi Ta là Cha, và biểu lộ lòng mến yêu đối với Ta, các con 

lại thấy nơi Ta, một tấm lòng cứng cỏi, và vô cảm đến nỗi, cứ để mặc các con hư mất 

hay sao? Không, không, các con đừng nghĩ như thế! Ta là Người Cha tốt lành nhất 

trong các người cha. Ta biết những yếu đuối của các thụ tạo của Ta. Các con hãy đến 

với Ta, đến trong niềm tin tưởng và yêu mến. Ta sẽ tha thứ cho các con, sau khi các 

con đã thống hối. Cho dù tội lỗi các con có nhơ nhớp như bùn nhơ, lòng tin tưởng và 
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yêu mến của các con, cũng sẽ làm Ta quên hết, thành ra các con sẽ không bị phán xét! 

Quả thật, Ta là Đấng công bình, nhưng tình yêu sẽ bù đắp được mọi sự. 

Hãy lắng nghe, hỡi các con của Ta, chúng ta hãy làm một so sánh, để các con 

vững tin vào tình yêu của Ta. Đối với Ta, những tội lỗi của các con giống như sắt, và 

những hành vi yêu mến của các con, giống như vàng. Các con dâng cho Ta một ngàn 

cân sắt, cũng không bằng dâng cho Ta chỉ mười cân vàng! Nói khác đi, một tình yêu 

bé bỏng, cũng có thể đền bồi, những xấu xa khủng khiếp. Đó là cách nhìn rất an tâm 

về sự phán xét của Ta, dành cho tất cả con cái nhân loại, không ngoại trừ ai. Các con 

phải đến với Ta. Ta rất gần gũi các con. Các con hãy yêu mến và tôn vinh Ta, để các 

con khỏi bị phán xét, hay nói đúng hơn, để được phán xét, bằng một tình yêu thương 

xót vô biên. 

Các con đừng hoài nghi. Nếu tấm lòng của Ta không như thế, có lẽ Ta đã hủy 

diệt thế gian này, mỗi khi nó phạm tội. Nhưng, như các con đã thấy, sự bảo bọc của 

Ta biểu hiện từng giây phút qua những ơn thánh và phúc lộc. Từ đó, các con có thể 

suy ra, có một Người Cha vượt trên mọi người cha, Đấng yêu thương các con, và sẽ 

không bao giờ ngừng yêu thương các con, nếu như các con ước muốn như vậy. 

Ta đến với các con bằng hai con đường: Thánh Giá và Thánh Thể! Thánh Giá 

là con đường Ta đến với con cái của Ta, bởi vì qua đó, Ta sai Con Ta đến cứu chuộc 

các con. Còn đối với các con, Thánh Giá là con đường để các con đến với Con Ta, và 

từ Con Ta mà lên cùng Ta. Không có Thánh Giá, các con không bao giờ có thể đến 

với Ta, bởi vì sau khi phạm tội, nhân loại đã chuốc lấy hình phạt phải xa lìa Thiên 

Chúa. Trong Thánh Thể, Ta sống giữa các con như một Người Cha giữa gia đình của 

mình. Ta muốn Con Ta thiết lập bí tích Thánh Thể, để làm mọi Nhà Tạm trở nên bình 

đựng những ân huệ, những báu tàng và tình yêu của Ta, hầu trào đổ cho con cái nhân 

loại của Ta. Ta vẫn để quyền năng và lòng thương xót vô bờ của Ta trào tuôn không 

ngừng qua hai phương thế ấy. 

...Ta đã cho các con thấy Con Ta là Chúa Giêsu, thay mặt Ta ở giữa nhân loại, và qua 

Người, Ta luôn sống giữa nhân loại. Ta còn muốn cho các con thấy Ta đến giữa các con qua 

Thánh Thần của Ta nữa. Công việc của Ba Ngôi trong thần tính của Ta, được thực hiện một 

cách lặng lẽ, và nhân loại thường không nhận ra điều ấy. Nhưng đối với Ta, đó là một cách 

sống rất phù hợp, không chỉ trong nhà tạm, mà còn trong tâm hồn, của tất cả những ai sống 

trong tình trạng Ơn Thánh, để thiết lập Ngai Tòa Của Ta nơi họ, và sống ở đó luôn mãi, như 

một Người Cha đích thực vẫn sống, bảo bọc và giúp đáp cho con cái. Tuy vậy, không ai cảm 

thông cho khát vọng vô biên nơi Tấm Lòng Thiên Chúa đầy tình hiền phụ của Ta muốn được 

toàn thể nhân loại, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Đó 

là ba món quà Ta muốn được trân trọng đón nhận từ nhân loại, để Ta luôn luôn có thể thi thố 

lòng thương xót và nhân ái, ngay cả với những tội nhân cứng lòng nhất. Có gì mà Ta đã chưa 

làm cho dân Ta, từ Ađam cho đến Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giêsu, và từ thời của Giuse, 

cho đến thời đại hiện nay, để nhân loại dâng cho Ta một vinh dự đặc biệt, xứng đáng với Ta 

là Hiền Phụ, Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ của họ. Vậy mà Ta vẫn chưa nhận được niềm 

tôn vinh đặc biệt mà Ta rất hy vọng và hết lòng mong ước! 

Trong sách Xuất Hành, các con đọc thấy Thiên Chúa phải được Phụng Thờ cách riêng. 

Giáo Huấn này đặc biệt hàm chứa, trong các thánh vịnh Đavit. Trong những điều đích thân Ta 

truyền ban cho Moses, Ta đã nhấn mạnh:  

"Các người phải trọn niềm thờ phượng và yêu mến một Thiên Chúa duy nhất." 

Vì thế, Yêu Mến Và Tôn Vinh là hai việc đi liền với nhau. Vì Ta đã ban dư tràn những 

phúc lộc cho các con, nên Ta phải được các con tôn vinh một cách hết sức đặc biệt mới 

phải!  
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Khi ban sự sống cho các con, Ta đã muốn tạo dựng các con theo hình ảnh Ta. Do đó, 

tâm hồn các con cũng nhạy cảm như tâm hồn Ta, và tâm hồn Ta giống như tâm hồn các con! 

Các con không làm gì khi một người láng giềng thực hiện, một đặc ân nhỏ bé làm hài 

lòng các con hay sao? Một kẻ dù chai đá nhất, có lẽ cũng ghi ơn một người như thế mãi mãi. 

Ai cũng gắng tìm một điều gì đó, đem lại niềm vui lớn lao, để đền đáp việc phục vụ người 

khác đã thực hiện cho mình. Phải, Ta sẽ càng chân thành biết ơn các con hơn nữa, bằng việc 

bảo đảm cho các con cuộc sống muôn đời, Nếu Các Con Thực Hiện Cho Ta Việc Tôn Vinh 

Nhỏ Bé Mà Ta Đòi Hỏi.   

Ta công nhận các con đã tôn vinh Ta nơi con Ta, và có những người nhờ Con Ta mà 

hiến dâng tất cả cho Ta, nhưng con số những người ấy quả thật rất ít ỏi! Dù vậy, các con đừng 

nghĩ rằng khi các con tôn vinh con Ta là các con không tôn vinh Ta! Chắc chắn các con đã tôn 

vinh Ta, bởi vì Ta sống trong Con Ta! Như vậy, mọi sự cho vinh danh Người, cũng là cho 

vinh danh Ta.  

Nhưng Ta muốn nhìn thấy nhân loại tôn vinh Hiền Phụ và Tạo Hóa của họ bằng một 

niềm sùng kính đặc biệt. Các con càng tôn vinh Ta, các con càng tôn vinh Con Ta, bởi vì theo 

Thánh Ý Ta, Người đã trở nên Ngôi Lời Nhập Thể và đến giữa các con, để tỏ cho các con về 

Đấng đã sai phái Người đến. Nếu các con nhận biết Ta, các con sẽ yêu mến Ta và Con Ta hơn 

hiện nay. Các con hãy xem bao nhiêu thụ tạo của Ta, những kẻ đã trở nên con cái của Ta, nhờ 

mầu nhiệm Cứu Độ, hiện giờ vẫn chưa sống trong cánh đồng mà qua Con Ta, Ta đã chuẩn bị 

cho toàn thể nhân loại. Và bao nhiêu người nữa, như các con biết, vẫn chưa biết gì về những 

cánh đồng ấy. Bao nhiêu thụ tạo của tay Ta, những kẻ chỉ có Ta biết, về sự hiện hữu của họ, 

còn các con không biết, chẳng biết gì về Bàn Tay đã tác thành nên chúng! 

Ôi, Ta mong muốn biết bao nhiêu các con biết Ta, là một Người Cha như thế nào đối 

với các con, cũng như với các thụ tạo, qua các phúc lộc Ta ban! Ta muốn cuộc sống của họ 

được an vui hơn nữa, nhờ lề luật của Ta. Ta muốn các con hãy nhân danh Ta mà đến và nói 

về Ta cho họ. Phải, các con hãy nói cho họ biết rằng họ có một Người Cha, sau khi đã dựng 

nên họ, còn muốn ban cho họ những báu tàng của Người. Trước tiên, các con hãy nói cho họ 

biết Ta tưởng nghĩ đến họ, Ta yêu thương và muốn ban cho họ hạnh phúc muôn đời. Ôi Ta 

hứa với các con, sự hoán cải của nhân loại sắp xảy đến rồi. Các con hãy tin Ta, giả như ngay 

từ ngày Hội Thánh sơ khai, các con đã tôn vinh Ta với một lòng sùng kính đặc biệt, thì sau 

hai mươi thế kỷ, có lẽ chẳng còn mấy người sống trong nạn thờ ngẫu tượng, ngoại giáo, và 

nhiều giáo phái giả dối xấu xa, mà nhân loại hiện giờ đang mù quáng chạy theo để rồi nhào 

xuống hỏa hào muôn kiếp! Các con hãy xem, biết bao nhiêu việc đó phải làm! Giờ của Ta đã 

đến! Ta phải được nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn vinh, để sau khi tác thành nên họ, Ta 

có thể làm Cha họ, rồi Đấng Cứu Độ của họ, và sau cùng là đối tượng niềm hoan lạc muôn 

đời của họ. Cho đến lúc này, Ta toàn nói những điều các con đã biết. Ta muốn nhắc nhở các 

con về những điều ấy, để các con càng ngày càng xác tín hơn, Ta là một Hiền Phụ rất nhân 

lành, chứ không phải đáng sợ như các con nghĩ tưởng; và Ta là Hiền Phụ của mọi người đang 

sống, cũng như những người Ta sẽ tạo dựng cho đến tận thế. Các con cũng hãy biết rằng Ta 

muốn được nhận biết, được yêu mến, và trên hết là được tôn vinh. Ước chi mọi người nhìn 

nhận lòng nhân lành của Ta dành cho toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân, các người hấp 

hối, và tất cả những ai đau khổ. Họ hãy biết rằng Ta chỉ ước muốn một điều duy nhất: đó là 

yêu thương họ hết thảy, ban cho họ ơn thánh, tha thứ khi họ thống hối, và không phán xét họ 

theo phép công thẳng, nhưng theo lòng lân tuất của Ta, để ai nấy đều được cứu độ và được 

vào số những người được tuyển chọn của Ta. 

Để kết thúc những lời vắn vỏi này, Ta hứa với các con một lời sẽ có tác dụng muôn 

đời. Đó Là Các Con Hãy Gọi Ta Bằng Cha, Với Niềm Tin Tưởng Yêu Mến, Và Các Con 

Sẽ Nhận Được Tất Cả, Trong Tình Yêu Và Lòng Thương Xót, Từ Người Cha Này. 
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Ta ước mong quý tử của Ta, là linh mục linh hướng của con, hãy cộng tác vào công 

cuộc vinh quang của Ta, và ghi lại, từng câu, từng câu, đừng thêm thắt gì vào những điều Ta 

đã phán với con, để nhân loại nhận thấy những lời này đáng yêu và dễ đọc, những điều ta 

muốn cho họ hiểu biết. Ngày lại ngày, Ta sẽ nói cho con về những ước muốn của Ta, đối với 

nhân loại, những niềm vui, những nỗi buồn của Ta, và trước hết, Ta sẽ tỏ cho nhân loại, thấy 

lòng nhân lành vô cùng, tình yêu thương dịu dàng và đầy cảm thông của Ta. 

Ta cũng muốn các bề trên của con, hãy cho phép con dành thời giờ rảnh rỗi cho Ta, để 

mỗi ngày con có được nửa giờ mà an ủi và yêu mến Ta. Nhờ đó, con chắc chắn sẽ làm cho các 

tâm hồn nhân loại con cái của Ta, được sẵn sàng để cộng tác, vào việc truyền bá lòng sùng 

kính, mà Ta vừa tỏ cho con, để con có được một niềm tin tưởng lớn lao nơi Người Cha hết 

lòng mong mỏi được các con yêu mến này. Để công cuộc này được phát triển trên mọi quốc 

gia nhanh chóng hết sức có thể, và đừng để những người được ủy thác công cuộc truyền bá, 

mắc phải một lỡ lầm thiếu khôn ngoan nhỏ mọn nào. Ta đòi con phải sống những ngày của 

con trong tinh thần tịnh hiệp. Con sẽ được hạnh phúc, nếu con đừng nói quá nhiều với các thụ 

tạo.  

Trong tâm hồn, kể cả khi đang sống giữa họ, con cũng hãy hàn huyên với Ta và lắng 

nghe Ta. Đây cũng là điều Ta muốn con thực hiện: Thỉnh Thoảng Khi Ta Phán Dạy, Con Hãy 

Ghi Những Lời Tâm Sự Của Ta Vào Một Quyển Nhật Ký Nhỏ. Nhưng Qua Đó, Ta Muốn Nói 

Với Mọi Người. Ta Sống Với Họ Thân Thiết Còn Hơn Một Bà Mẹ Với Đứa Con Nhỏ Của 

Bà. 

Từ khi tạo thành nhân loại, chưa có một phút giây nào, mà Ta không sống kề cận bên 

họ. Là Tạo Hóa và Hiền Phụ của họ, Ta cảm thấy phải yêu thương họ. Không phải vì Ta cần 

nhân loại, nhưng vì tình yêu của Ta, đã làm cho Ta cảm thấy phải yêu thương họ, trong tư 

cách là Hiền Phụ và Tạo Hóa của họ. Như thế, Ta sống gần gũi với con người, Ta đeo bám họ 

mọi nơi, Ta giúp đỡ họ trong mọi sự, Ta chu cấp cho họ mọi thứ. Ta có thể nhìn thấy những 

nhu cầu, những lao nhọc, và tất cả những ước vọng của họ. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của 

Ta là giúp đỡ họ và cứu độ họ. Nhân loại coi Ta là một Thiên Chúa đáng sợ, Người sẽ xô toàn 

thể nhân loại xuống vực hỏa ngục. Thật là một ngạc nhiên kỳ thú, khi thời gian chấm dứt, họ 

nhìn thấy rất đông các linh hồn, tưởng rằng đã hư mất, nhưng lại được hoan hưởng hạnh phúc  

muôn đời giữa các phúc nhân! 

Ta mong ước tất cả các thụ tạo của Ta, hãy thâm tín rằng họ có một Người Cha, Đấng 

chăm sóc họ, Đấng mong muốn cho họ được an vui ở đời này, như một tiền cảm của hạnh 

phúc muôn đời. Một người mẹ không bao giờ quên được thụ tạo nhỏ bé, bà đã sinh vào thế 

gian. Việc Ta nhớ đến mọi thụ tạo của Ta, lại không kỳ diệu hơn thế hay sao? 

Vậy nếu một người mẹ, còn yêu thương hữu thể nhỏ bé Ta ban cho bà, thì Ta còn yêu 

thương nó nhiều hơn nữa, bởi lẽ chính Ta đã tạo dựng nên nó. Cho dù có một người mẹ, không 

thương yêu con vì một khuyết điểm nào đó, nhưng Ta thì ngược lại, sẽ càng yêu thương hơn 

nữa. Có thể sau đó bà ấy lãng quên hoặc ít khi tưởng nghĩ đến đứa con của mình, nhất là khi 

tuổi đời của nó, không còn trong sự chăm sóc của bà, nhưng Ta sẽ không bao giờ quên lãng. 

Ta sẽ luôn luôn yêu thương, và cho dù nó không còn nhớ gì đến Ta, Hiền Phụ và Tạo Hóa của 

nó, thì Ta vẫn nhớ thương và yêu quý nó. Ta đã phán với các con rằng, Ta mong muốn cho 

các con được hoan hưởng hạnh phúc muôn đời ngay tại đây, trên đời này, nhưng các con vẫn 

chưa hiểu được, ý nghĩ đích thực những điều Ta phán. Nó như thế này: 

 Nếu Các Con Yêu Mến Và Gọi Ta Bằng Tiếng Cha Ngọt Ngào, Các Con Sẽ Bắt 

Đầu Sống, Ngay Tại Đây Và Lúc Này, Trong Tình Yêu Và Niềm Tín Thác, Là Những 

Điều Làm Cho Các Con Được Hạnh Phúc Trong Cõi Đời Đời, Và Được Mừng Hát Trên 

Thiên Đàng Cùng Đoàn Phúc Nhân. Đó Không Phải Là Một Tiền Cảm Về Hạnh Phúc 

Thiên Đàng, Thứ Hạnh Phúc Kéo Dài Bất Tận Hay Sao? 
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Vì thế, Ta ước mong nhân loại thường xuyên nhớ rằng Ta đang ở đây, tại nơi của họ, 

và họ không thể sống được, sống cho ra sống, nếu như Ta không ở với họ. Cho dù họ không 

tin, nhưng Ta vẫn luôn ở bên họ. Ôi, Ta ước mong biết bao được nhìn thấy chương trình này 

của Ta được thực hiện! Cho đến nay, nhân loại vẫn chưa nghĩ đến, việc dâng lên Thiên Chúa, 

Người Cha của họ niềm hoan lạc mà Ta sắp sửa nói đến: Ta Muốn Một Niềm Tín Thác Lớn 

Lao Được Thiết Lập Giữa Nhân Loại Với Người Cha Trên Trời Của Họ, Một Tinh Thần Thân 

Thiết, Và Đồng Thời, Một Sự Tế Nhị Đích Thực, Chứ Không Phải Để Lạm Dụng Lòng Nhân 

Lành Bao La Của Ta. 

Ta biết những nhu cầu, những khát vọng, và mọi sự trong tâm hồn các con. Nhưng Ta 

hạnh phúc biết bao nếu như nhìn thấy các con đến và thổ lộ với Ta những nhu cầu của các 

con, như một đứa trẻ trọn niềm tín thác vào cha của nó. Làm sao Ta có thể khước từ các con 

những điều nhỏ mọn nhất, hoặc những điều lớn lao nhất mà các con nài xin Ta? Cho dù không 

thấy Ta, nhưng chẳng lẽ các con cũng không cảm nhận được Ta rất gần bên, trong những điều 

xảy đến với các con, và chung quanh các con hay sao? Rồi một ngày kia, các con sẽ được ban 

thưởng vì đã tin nơi Ta! 

Ngay lúc này, Ta đang ở đây, đích thân ở giữa các con, đang nói chuyện với các con, 

không ngừng lặp đi nhắc lại bằng mọi cách, rằng Ta Yêu Thương Các Con Và Ta Muốn Được 

Nhận Biết, Yêu Mến, Tôn Vinh Bằng Một Lòng Sùng Kính Đặc Biệt. Các con không thể nhìn 

ra Ta, ngoài người con mà Ta đang đọc cho viết bức thông điệp này! Chỉ một người trong toàn 

thể nhân loại! Tuy nhiên, Ta đang nói với các con và nơi con người mà Ta nhìn thấy và phán 

dạy đây, Ta nhìn thấy tất cả các con, và phán dạy cho từng người, cũng như toàn thể các con, 

và Ta yêu thương các con như thể các con nhìn thấy Ta vậy! Ta muốn nhân loại nhận biết và 

cảm nhận Ta đang gần gũi từng người.  

Hỡi các con, các con hãy nhớ rằng Ta ước mong được trở nên niềm hy vọng của nhân 

loại. Hiện giờ Ta vẫn chưa như thế phải không? Nhân loại sẽ hư mất nếu như Ta không phải 

là hy vọng của họ. Ta nhất thiết phải được tôn nhận như thế, để hòa bình, tin tưởng và yêu 

thương có thể đến với tâm hồn nhân loại, và đưa họ đến gặp gỡ Người Cha của họ trên trời và 

ngay tại dương thế! 

Các con đừng nghĩ Ta như một lão già đáng sợ, người ta vẽ trên các tranh ảnh và 

sách vở! Không, không, Ta không trẻ hơn hay cũng không già hơn Con của Ta và Thánh 

Thần của Ta. Vì thế, Ta muốn mọi người, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, hãy gọi 

Ta là Cha và là Bạn thật thân thương. Vì luôn luôn ở với các con, Ta trở nên giống các 

con, để làm cho các con nên giống Ta. Niềm vui của Ta sẽ chất ngất, khi nhìn thấy các 

bậc cha mẹ dạy cho con cái thường xuyên gọi Ta bằng danh xưng Cha, vì quả Ta thật là 

như thế! Ta muốn nhìn thấy một niềm tín thác và một tình yêu thơ thảo, dành cho Ta, 

được thông trào nơi những tâm hồn bé bỏng này! Ta đã làm tất cả cho các con; các con 

lại không thực hiện điều ấy cho Ta hay sao?  

Ta muốn cư ngụ trong mọi gia đình, như trong lãnh địa của Ta, để mọi người có thể an 

tâm tuyệt đối khi nói rằng: "Chúng tôi có một Người Cha vô cùng nhân lành, vô cùng giàu có 

và đầy lòng thương xót. Người tưởng nghĩ đến chúng tôi, và gần gũi với chúng tôi. Người 

chăm sóc cho chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi. Người sẽ ban cho chúng tôi mọi sự cần thiết, nếu 

như chúng tôi kêu xin Người." Ta cư ngụ ở đó để các con kêu xin những gì các con cần thiết. 

"Hãy xin thì các con sẽ được" Với tấm lòng hiền phụ, Ta sẽ ban cho các con mọi sự, miễn là 

ai nấy đều coi Ta, là Người Cha đích thực đang sống giữa gia đình họ, vì quả thực Ta đúng 

như thế.  

Ta còn ước ao mọi gia đình, hãy trang trọng trưng bày bức hình, sau này Ta sẽ cho "ái 

nữ bé bỏng" của Ta. Ta muốn qua đó, mọi gia đình hãy đặt mình dưới sự che chở đặc biệt của 

Ta, để có thể tôn vinh Ta một cách dễ dàng. Ở đó, mỗi ngày gia đình sẽ chia sẻ với Ta, những 
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nhu cầu những công việc, những lo buồn, những đau khổ, những ước muốn cũng như những 

niềm vui, bởi vì một Người Cha phải biết tất cả những gì liên quan đến con cái của mình.  

Dĩ nhiên Ta biết những điều ấy, bởi vì Ta hiện diện ở đó, nhưng Ta yêu quý tấm lòng 

đơn sơ. Ta biết thích ứng theo hoàn cảnh của các con. Ta trở nên bé nhỏ (với) những ai bé 

nhỏ, Ta là thanh niên với những người thanh niên, và Ta cũng trở nên giống như những người 

cao niên, để ai nấy đều có thể hiểu được, điều Ta muốn dạy về sự nên thánh của họ, cũng như 

vinh quang của Ta. 

Các con chưa có bằng chứng về điều Ta đang phán dạy qua Con Ta, Đấng đã tự trở nên 

bé nhỏ và yếu đuối như các con, hay sao? Hiện giờ, các con vẫn chưa có bằng chứng ấy, khi 

thấy Ta đang phán dạy các con ở đây hay sao? Ta đã chưa tuyển dụng một thụ tạo, cũng hèn 

mọn như các con, để đối thoại và làm cho các con hiểu biết điều Ta muốn phán dạy các con 

hay sao?  

Và lúc này, phải chăng không phải Ta đang trở nên giống như các con hay sao? 

Này đây, Ta đặt triều thiên của Ta xuống dưới chân và nâng địa cầu lên lòng Ta. 

Ta đã để lại vinh quang của Ta trên Thiên Đàng, và rồi đến đây, trở nên mọi sự cho mọi 

người, nghèo khó với những ai nghèo khó, và giàu sang với những ai giàu sang. Như một 

người Cha, Ta muốn bảo bọc những người con bé nhỏ.  

Trần gian đang ngập tràn sự dữ! Các linh hồn đáng thương và thiếu kinh nghiệm ấy, 

đang bị trôi dạt trước những quyến rũ của tội ác, và từng bước đi đến chỗ hoàn toàn bại hoại. 

Để có thể tránh sự dữ, các con đặc biệt cần có một người chăm sóc cho các con trong cuộc 

đời. Các con hãy đến với Ta. Ta là Người Cha yêu thương các con, hơn bất cứ một thụ tạo nào 

khác có thể làm được! Các con hãy nương náu sát kề, thật sát kề bên Ta, hãy bộc bạch những 

tâm tư và ước vọng của các con cho Ta. Ta sẽ yêu thương các con thật thắm thiết. Ta sẽ ban 

cho các con các ân sủng cho hiện tại, và chúc lành cho tương lai các con. Các con có thể vững 

tâm, sau khi đã dựng nên các con, mười lăm, hoặc hai mươi lăm hoặc ba mươi năm, Ta vẫn 

không quên các con. Hãy đến! Ta thấy các con rất cần một Người Cha từ ái, và vô cùng tốt 

lành như Ta. Chưa cần đi vào nhiều vấn đề liên quan, mà sau này Ta sẽ nói thêm, giờ Ta muốn 

tâm sự riêng với những linh hồn Ta đã kén chọn, những linh mục và những tu sĩ, với các con, 

hỡi những người con của tình yêu Ta. Ta có những chương trình rất lớn lao cho các con. 

 

 

VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG 

CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI 

MẸ EUGENIA ELISABETTA RAVASIO DÒNG ÐỨC MẸ CÁC TÔNG ÐỒ - 1989 

 VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG 

 

          Hỡi con dấu yêu của Ta, Đại Diện của Ta, Ta hướng về con trước mọi người khác, 

để trao đặt công việc này vào tay con. Trong tất cả những tác vụ của con, công tác này phải 

xếp hàng đầu, và vì quỷ dữ đã gây ra một nỗi sợ hãi nơi nhân loại, nên công tác này phải được 

hoàn tất trong thời gian này. Ôi, Ta mong muốn con hiểu biết tầm mức của công việc này, sự 

lớn lao, chiều dài, chiều sâu, và chiều cao của nó. Ta muốn con hãy hiểu biết, những ước vọng 

bao la của Ta dành cho nhân loại, hiện tại và tương lai! Ước chi con hiểu biết Ta khát mong 

được nhân loại nhận biết, yêu mến, và tôn vinh bằng một lòng sùng kính đặc biệt biết bao! Ta 

đã khát vọng như thế từ đời đời, ngay khi con người đầu tiên vừa được tác thành. Ta đã thổ lộ 

khát vọng ấy cho nhân loại vào nhiều thời điểm khác nhau, nhất là trong Cựu Ước. Nhưng 

nhân loại chưa bao giờ hiểu được điều ấy. Giờ đây, khát vọng ấy làm Ta quên hết quá khứ, 

ước chi lúc này nó có thể trở thành một thực tại, nơi các thụ tạo của Ta trên khắp thế giới. Ta 

đang nghiêng mình xuống với thụ tạo hèn mọn nhất của Ta đây [nữ tu Eugenia] để phán dạy, 
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và qua đó mà phán dạy toàn thể nhân loại, mặc dù nó không thể nhận ra tầm mức lớn lao của 

công cuộc Ta muốn thực hiện giữa nhân loại. Ta không thể nói với nó về thần học, vì biết chắc 

chắn sẽ thất bại, bởi lẽ nó sẽ không hiểu được. Ta làm như thế để thực hiện chương trình của 

Ta qua sự đơn sơ và thơ ngây. Nhưng giờ đây, đến lượt con hãy cứu xét và đưa công việc này 

mau chóng đến chỗ hoàn tất. 

 

Để được nhận biết, yêu mến và tôn vinh bằng một lòng sùng kính đặc biệt, Ta không đòi 

bất cứ điều gì ngoại thường. Ta chỉ mong ước thế này: 

1/      Ta ước mong có một ngày, hoặc ít là một Chúa Nhật, được dành riêng để tôn vinh 

Ta cách đặc biệt với tước hiệu Hiền Phụ của toàn thể nhân loại. Về ngày lễ này, Ta muốn có 

một thánh lễ và một bài kinh phụng vụ đặc biệt. Việc tìm ra những bản văn ấy trong các Sách 

Thánh không có gì là khó khăn. Nếu các con thích dâng cho Ta lòng sùng kính đặc biệt vào 

một ngày Chúa Nhật, Ta sẽ chọn Chúa Nhật đầu tháng Tám. Nếu các con thích dâng một ngày 

thường, Ta muốn phải luôn là ngày mồng bảy cũng của tháng ấy. 

2/      Ta ước mong mọi giáo sĩ hãy đảm nhận việc cổ động lòng sùng kính này, và trước 

tiên, phải làm cho mọi người nhận biết một cách xác thực về Ta, tức là đối với họ, hiện nay 

cũng như mãi mãi, Ta sẽ là Người Cha dịu hiền và khả ái nhất trong mọi người cha. 

3/      Ta ước mong được đưa vào mọi gia đình, bệnh viện, phòng thí nghiệm, xưởng thợ, 

doanh trại, trụ sở các viên chức thuộc các quốc gia - tóm lại là bất kỳ nơi nào có các thụ tạo 

của Ta, cho dù chỉ có một người đi nữa! Ta muốn dấu hiệu khả nghiệm về sự hiện diện vô 

hình của Ta sẽ là một bức hình tỏ ra Ta đang thực sự hiện diện. Như thế, mọi người sẽ thi hành 

tất cả các hoạt động dưới ánh nhìn Người Cha của họ, và Ta sẽ có trước mắt mình, những thụ 

tạo không những Ta đã tác thành mà còn nhận làm con cái nữa. Như vậy có thể nói, con cái 

của Ta sẽ ở dưới ánh nhìn Người Cha dịu hiền của chúng. Ngay lúc này đây, Ta chắc chắn 

đang hiện diện mọi nơi, nhưng Ta vẫn muốn được biểu hiện một cách khả nghiệm nữa! 

4/      Ta ước mong các giáo sĩ và giáo hữu hãy thực hiện một số hành vi đạo đức trong 

năm để tôn vinh Ta, nhưng đừng gây trở ngại cho các công việc thông thường của họ. Các linh 

mục của Ta hãy can trường ra đi khắp nơi, đến mọi quốc gia, để đem ngọn lửa tình yêu hiền 

phụ của Ta đến cho nhân loại. Khi ấy các linh hồn - không những các lương dân, mà còn tất 

cả các giáo phái chưa thuộc về Giáo Hội chân thực - sẽ được soi sáng và được chinh phục. 

Phải, Ta muốn cho những người con ấy, cũng là con cái của Ta, được nhìn thấy ngọn lửa chiếu 

sáng trước mắt, để họ nhận biết và ôm ấp chân lý, đồng thời thực hành mọi nhân đức Kitô 

Giáo. 

5/       Ta muốn được tôn vinh một cách rất đặc biệt tại các chủng viện, tập viện, học 

đường, và viện dưỡng lão. Ước chi mọi người từ nhỏ nhất đến già nhất, đều nhận biết và yêu 

mến Ta là Hiền Phụ, Đấng Tạo Hóa, và Cứu Độ của họ. 

6/       Các linh mục hãy đi tìm trong Sách Thánh những lời của Ta đã phán dạy từ ngàn 

xưa và những điều này đến nay vẫn còn bí nhiệm liên quan đến việc phụng thờ mà Ta muốn 

tiếp nhận từ nhân loại. Ước chi các vị ấy hãy hợp sức làm cho mọi người biết đến những ước 

muốn và Thánh Ý của Ta, cụ thể là những điều Ta muốn truyền dạy nhân loại nói chung, và 

các linh mục, nam nữ tu sĩ nói riêng. Những linh hồn này là những người Ta đặc tuyển giữa 

thế gian để trọn niềm tôn vinh Ta.  

 

Dĩ nhiên cần có thời gian để thực hiện hoàn hảo những ước nguyện của Ta đối với nhân 

loại, như Ta đã tỏ ra cho các con! Nhưng một ngày kia, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của các 

linh hồn quảng đại, những người hiến thân cho công cuộc tình yêu của Ta. Phải, rồi một ngày 

kia, Ta sẽ được mãn nguyện. Hỡi con yêu dấu của Ta, Ta sẽ chúc lành cho con và ban thưởng 

cho con gấp trăm về những gì con sẽ làm cho vinh danh Ta. 
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VỚI ĐỨC GIÁM MỤC 

CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI 

MẸ EUGENIA ELISABETTA RAVASIO 

DÒNG ÐỨC MẸ CÁC TÔNG ÐỒ - 1989 VỚI ĐỨC GIÁM MỤC 

 

Hỡi Alexander, con Ta, Ta cũng muốn ngỏ lời với con, để những ước nguyện của Ta 

được thực hiện trên trần gian này. Con phải liên kết với linh mục giải tội của 'cây nhỏ' của 

Chúa Giêsu, Con Ta, trong việc cổ động công việc này, tức là lòng sùng kính đặc biệt mà Ta 

mong đợi nơi nhân loại.  

Hỡi các con, Ta giao phó công việc này, một công cuộc rất quan trọng, và tương lai của 

nó cho các con. Các con hãy nói lên, hãy kiên định làm sáng tỏ các lời của Ta, để mọi thụ tạo 

nhận biết, yêu mến, và tôn vinh Ta. Nếu các con làm như thế, các con sẽ chu toàn điều Ta 

mong mỏi nơi các con, tức là thánh ý Ta, và các con sẽ hoàn tất những ước nguyện mà từ xa 

xưa Ta đã âm thầm ấp ủ. Về tất cả những gì các con thực hiện cho vinh danh Ta, Ta sẽ làm 

gấp đôi cho ơn cứu độ và sự nên thánh của các con. Sau cùng, trên thiên đàng, và chỉ trên thiên 

đàng, các con mới nhận thấy phần thưởng trọng hậu Ta sẽ ban cho các con một cách rất đặc 

biệt, cùng tất cả những người góp công vì mục đích này. Ta đã tác thành nhân loại cho chính 

Ta, và thật chính đáng khi Ta sẽ là Tất Cả cho họ. Nhân loại không tìm được hạnh phúc đích 

thực bên ngoài Hiền Phụ và Đấng Tạo Hóa của họ, bởi vì con tim họ đã được dựng nên cho 

một mình Ta. 

Về phần mình, Ta dành cho các thụ tạo một tình yêu thật lớn lao, đến độ Ta không có 

một niềm vui nào lớn hơn là được ở giữa chúng. Vinh hiển của Ta trên thiên đàng cao sang vô 

cùng, nhưng vinh hiển ấy sẽ cao sang hơn nữa, khi Ta ở giữa các con cái của Ta là toàn thể 

nhân loại khắp thế giới. Hỡi các thụ tạo của Ta, cùng với những người được Ta kén chọn, thiên 

đàng của các con là trên trời, bởi vì đó là nơi các con sẽ chiêm ngưỡng Ta, trong phúc hưởng 

kiến bất tận và hoan hưởng vinh quang muôn đời. Hỡi nhân loại, thiên đàng của Ta là ở trần 

gian với tất cả các con! Phải, Ta đi tìm hạnh phúc và niềm vui của Ta trên trần gian và trong 

linh hồn các con. Các con có thể đem lại cho Ta niềm vui ấy, và đó là bổn phận của các con 

đối với Đấng Tạo Hóa và Hiền Phụ của các con, Đấng ước mong và trông chờ điều ấy nơi các 

con. Niềm vui Ta được cảm nghiệm khi ở với các con, không vơi kém chút nào, so với niềm 

vui Ta từng được hoan hưởng khi ở với Chúa Giêsu, Con Ta, trong cuộc đời dương thế của 

Người. Chính Ta đã sai Con Ta đến. Người được đầu thai nhờ Thánh Thần của Ta, Đấng là 

chính Ta; tóm lại, Ta mãi mãi là Ta. Hỡi các thụ tạo của Ta, vì thương yêu các con như đã yêu 

thương Con Ta, Đấng chính là Ta, nên Ta phán với các con như đã phán với Con Ta: các con 

là con yêu dấu của Ta, nơi các con, Ta được hài lòng. Vì vậy, Ta vui mừng có các con bên 

cạnh và ước ao ở với các con. Sự hiện diện của Ta giữa các con giống như thái dương với địa 

cầu. Nếu các con sẵn sàng đón tiếp Ta, Ta sẽ đến gần gũi, sẽ ngự vào, sẽ soi sáng và sưởi ấm 

các con bằng tình yêu vô cùng của Ta. 

Về phần các con, hỡi những linh hồn trong tình trạng tội lỗi hoặc vô tri về chân lý tôn 

giáo, Ta không thể ngự vào các con; tuy nhiên, Ta sẽ ở bên các con, vì Ta không ngớt kêu gọi 

và mời mọc các con hãy khát khao tiếp nhận những ân phúc Ta đem đến cho các con, để các 

con có thể nhìn thấy ánh sáng và được chữa lành khỏi tội lỗi. 

Nhiều khi Ta nhìn đến các con và cảm thương cho tình trạng khốn cùng của các con. 

Lắm khi Ta trìu mến nhìn xuống để thôi thúc các con suy phục những vẻ quý đẹp của ân sủng. 

Ta mất nhiều ngày, có khi nhiều năm, để ở bên cạnh một số linh hồn, chỉ cốt mưu cầu hạnh 

phúc muôn đời cho họ. Họ không biết Ta đang ở đó trông chờ và kêu gọi họ từng giây từng 

phút trong ngày. Vậy mà Ta chẳng bao giờ chán ngại và vẫn nghiệm thấy niềm vui khi được 

ở gần các con, luôn luôn hy vọng một ngày nào đó, các con sẽ quay về với Người Cha của các 
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con, để sau cùng, các con sẽ dâng cho Ta một hành vi yêu mến trước khi từ giã cõi trần. Ta sẽ 

cho các con điển hình về một linh hồn đang đối mặt với cái chết bất ngờ; đối với Cha, linh hồn 

ấy lúc nào cũng như Người Con Hoang Đàng. (Mẹ Eugenia chú thích: "Tôi đã nhìn thấy điển 

hình này như một sự kiện, một cách chính xác khi Chúa Cha đọc cho tôi ghi chép thông điệp 

này”). Ta đã trào đổ những ân phúc cho linh hồn ấy, nhưng nó phung phí tất cả những phúc 

lộc, những tặng ân Người Cha dấu yêu đã ban cho nó. Hơn nữa, nó còn xúc phạm đến Ta một 

cách thậm tệ. Ta đã chờ đợi, đã đeo bám nó mọi nơi, đã ban cho nó các đặc ân: sức khỏe và 

của cải -Ta ban thành công cho công việc của nó- đến mức độ dư thừa. Đôi khi Ta còn quan 

phòng ban thêm cho nó những tặng ân khác nữa. Vì thế, nó được sung túc mọi sự, nhưng nó 

nhìn tất cả dưới ánh sáng ảm đạm của những thói xấu, và trọn cuộc đời nó toàn những lỗi 

phạm vì tình trạng thường xuyên sống trong tội trọng. Nhưng, tình yêu của Ta không bao giờ 

mỏi mệt. Ta vẫn cứ đeo đuổi nó như thường. Ta đã yêu thương nó, và nhất là bất chấp những 

cự tuyệt của nó, Ta vẫn vui lòng sống nhẫn nhục bên nó, hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ đáp 

lại tình yêu của Ta và quay về với Ta, Người Cha và Đấng Cứu Độ của nó. Cuối cùng, ngày 

sau hết của nó gần kề: Ta đã gửi đến cho nó một cơn bệnh để làm nó thức tỉnh và quay về với 

Ta, Người Cha của nó. Thời gian thấm thoát, và đứa con đáng thương của Ta - đã 74 tuổi đời 

- hiện đang sống vào giờ sau hết. Ta vẫn ở đó, như từ trước đến nay: Ta thủ thỉ với nó, âu yếm 

hơn bao giờ hết. Ta kiên trung, Ta kêu gọi và yêu cầu các linh hồn ưu tuyển của Ta hãy cầu 

nguyện cho nó biết xin ơn tha thứ mà Ta đang dành cho nó... 

Và giờ đây, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nó mở mắt ra, nhìn nhận những sai lỗi và 

ý thức đã lạc quá xa nẻo đường chính trực dẫn đến cùng Ta. Nó hồi tỉnh và thều thào yếu ớt, 

chẳng ai chung quanh có thể nghe được: "Lạy Thiên Chúa của con, giờ đây con nhìn thấy tình 

yêu Chúa vẫn dành cho con thật lớn lao, vậy mà con đã không ngừng xúc phạm đến Chúa, 

bằng một cuộc đời xấu xa. Con chưa bao giờ tưởng nghĩ đến Chúa, Người Cha và Đấng Cứu 

Độ của con. Giờ đây, Chúa thấu suốt mọi sự, con van nài Chúa tha thứ tất cả sự bội bạc Chúa 

nhìn thấy nơi con, mà lúc này con cũng nhận ra trong tình trạng rối bời của con. Con yêu mến 

Chúa, lạy Cha của con và Đấng Cứu Độ của con!". Linh hồn đã lìa đời ngay giây phút ấy, và 

lúc này đây, nó đang ở đây, trước thánh nhan Ta. Ta phán xử nó bằng tình yêu hiền phụ: nó 

đã gọi Ta bằng tiếng Cha và đã được cứu độ. Nó sẽ trải qua một thời gian thanh luyện, và sau 

đó sẽ được hạnh phúc muôn đời. Trong cuộc đời của linh hồn ấy, sau khi đã lấy làm vui, vì hy 

vọng sẽ cứu thoát được linh hồn ấy khi nó hấp hối, giờ đây, cùng với triều đình thiên quốc, Ta 

càng mãn nguyện hơn nữa, vì ước nguyện của Ta muốn làm Người Cha của nó, đã mãi mãi 

được nên trọn.  

Đối với các linh hồn trong tình trạng công chính và ơn thánh, Ta biểu lộ hạnh phúc 

trong việc sống trong họ. Ta ban mình cho họ. Ta chuyển thông cho họ quyền sử dụng quyền 

năng của Ta, và nhờ tình yêu Ta, họ tìm được tiền cảm thiên đàng trong Ta, Người Cha và 

Đấng Cứu Độ của họ!" 

 

 

THÔNG ĐIỆP CHÚA CHA PHẦN 2 

CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI 

MẸ EUGENIA ELISABETTA RAVASIO DÒNG ÐỨC MẸ CÁC TÔNG ÐỒ - 1989 

 

Phần thứ hai bắt đầu vào ngày 12 tháng 8 năm 1932. 

Một ngày nọ, quỷ dữ đã cầm lấy và dùng một chiếc kéo cắt nát phần bìa. 

"Ta vừa khai mở một nguồn nước hằng sống, từ bây giờ cho đến tận cùng thời gian sẽ 

không bao giờ khô cạn. Hỡi các thụ tạo của Ta, các con cái của Ta, Ta đang đến với các con 

để mở toang cung lòng hiền phụ chứa chan tình yêu của Ta dành cho các con. 
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Ta muốn chúng con phải trở nên những chứng nhân cho tình yêu vô biên và đầy thương 

xót của Ta. Sau khi đã bày tỏ tình yêu của Ta dành cho các con, Ta vẫn thấy chưa đủ; Ta còn 

muốn khai mở Trái Tim của Ta cho các con, nơi phát nguồn một nguồn suối bổ dưỡng và là 

nơi toàn thể nhân loại sẽ được giãn khát. Khi ấy, họ sẽ được cảm hưởng niềm vui mà đến nay 

họ chưa bao giờ biết đến, vì bị đè nặng nỗi sợ hãi quá đáng đối với 

Ta, Người Cha dịu hiền của họ. Từ khi hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại, Ta đã cho 

nguồn suối này vọt lên. (Mẹ Eugenia ghi chú: "Từ khi Chúa nói với tôi lần đầu tiên về nguồn 

suối này cho đến nay, ngày nào tôi cũng được nhìn thấy nó.") Ta đã cho nguồn suối ấy thông 

trào qua Trái Tim Con Ta để đến với các con. Nhưng tình yêu bao la của Ta dành cho các con 

khiến Ta phải làm hơn nữa, bằng việc khai mở cung lòng của Ta, để từ đó, nguồn suối cứu độ 

sẽ tuôn trào cho con cái của Ta, và Ta cho họ tự do kín múc, bất cứ những gì họ cần thiết trong 

thời gian và trong cõi đời đời. Nếu muốn thử nghiệm nguồn suối Ta đang nói đây, trước tiên, 

như Ta mong ước, các con hãy nhận biết và yêu mến Ta hơn nữa, tức là không chỉ như Người 

Cha, mà còn như Người Bạn Tâm Giao của các con nữa. Tại sao các con lại ngạc nhiên như 

vậy về điều Ta nói? Chẳng phải Ta đã dựng nên các con theo hình ảnh của Ta hay sao? Ta đã 

làm điều ấy để các con đừng thấy xa lạ, khi tâm sự bằng những lời thân thiết với Hiền Phụ, 

Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa của các con. Vì nhờ lòng nhân lành xót thương của Ta, các con 

đã trở nên con cái của tình yêu thương hiền phụ và thần linh của Ta. Chúa Giêsu Con Ta ở 

trong Ta, và Ta ở trong Người, trong tình yêu tương giao là Chúa Thánh Thần, Đấng hợp nhất 

Chúng Ta trong một mối liên kết tình yêu, để làm cho Chúng Ta nên Một. Con Ta là mạch của 

nguồn suối này. Nhân loại có thể đến và kín múc thứ nước cứu độ luôn luôn trào tràn từ Thánh 

Tâm Người! 

Nhưng các con phải xác tín về sự hiện hữu của nguồn suối Con Ta đã khai mở cho các 

con, để các con vững tin đó là nguồn suối mát rượi và thỏa thích! Vậy, các con hãy đến cùng 

Ta qua Con Ta, và một khi đã đến bên Ta, các con hãy thổ lộ những ước nguyện của các con 

cho Ta. Ta sẽ cho các con nhìn thấy nguồn suối ấy bằng cách tỏ mình cho các con một cách 

tỏ tường. Khi các con nhận biết Ta, cơn khát của các con sẽ được thỏa mãn, các con sẽ được 

hồi sinh, bệnh tật của các con sẽ được chữa lành, sợ hãi của các con sẽ biến tan. Niềm vui của 

các con sẽ lớn lao và tình yêu của các con sẽ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng các 

con sẽ thưa với Ta, làm sao chúng con có thể đến được với Chúa? Ôi, các con hãy đi con 

đường tín thác, hãy gọi Ta là Cha, hãy yêu mến Ta trong tinh thần và chân lý, và như thế là đủ 

để thứ nước bổ dưỡng và thần diệu này làm giãn cơn khát của các con. Nhưng nếu thực sự 

muốn thứ nước này đem lại cho các con tất cả những gì các con cần để nhận biết để yêu mến 

Ta, và nếu cảm thấy lạnh nhạt và hững hờ, các con hãy gọi Ta bằng tiếng Cha thân thương, và 

Ta sẽ đến với các con. Nguồn suối của Ta sẽ đem lại cho các con lòng mến, niềm tín thác và 

mọi sự các con cần thiết để các con mãi mãi được Hiền Phụ và Đấng Tạo Hóa của các con yêu 

thương. Vì Ta hết lòng khát mong được tất cả các con nhận biết, để tất cả các con được cảm 

hưởng ngay trên trần gian này, lòng nhân lành và ngọt ngào của Ta, các con hãy trở nên tông 

đồ cho những người vẫn chưa nhận biết Ta. Ta sẽ chúc lành cho lao nhọc và nỗ lực của các 

con, và chuẩn bị một vinh quang lớn lao cho các con trên cõi muôn đời với Ta! 

Hỡi các con của Ta, Ta là đại dương tình yêu, và đó là một bằng chứng nữa về tình yêu 

hiền phụ của Ta, dành cho tất cả các con, không ngoại trừ một ai, bất kể độ tuổi, địa vị hoặc 

quốc gia của các con. Ta cũng không loại trừ những xã hội dị biệt, những giáo phái, những tín 

đồ, những người vô tín, những người thờ ơ. Ta ôm ấp trong tình yêu này tất cả những thụ tạo 

hữu trí, những thụ tạo làm nên nhân loại. Ta là đại dương yêu thương, và đây là bằng chứng 

về điều đó. Ta đã cho các con thấy nguồn suối từ cung lòng của Ta, trào ra để làm cho các con 

giãn khát. Và giờ đây, để các con nhìn thấy lòng nhân ái của Ta dành cho mọi người, Ta sẽ 
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cho các con nhìn thấy đại dương yêu thương bao la của Ta, để các con có thể nhắm mắt gieo 

mình vào đó.  

Tại sao? Để khi gieo mình vào đại dương này, khi tắm gội trong biển yêu thương này, 

các linh hồn cay đắng vì những lỡ lầm và tội lụy sẽ không còn phải đắng cay. Khi lên khỏi đại 

dương này, họ sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc hơn, và đã biết sống tốt lành và đầy yêu thương. 

Nếu vì vô tri hoặc yếu đuối, nhỡ ra các con sa ngã trở lại vào tình trạng cay đắng thì Ta vẫn là 

một đại dương yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận giọt cay đắng ấy, biến đổi nó nơi lòng yêu 

thương nhân hậu, và làm cho các con nên thánh thiện như Ta, Người Cha của các con. 

Hỡi các con cái của Ta! các con có muốn sống một cuộc đời dương thế trong hòa bình 

và an vui không? Các con hãy đến và gieo mình vào đại dương bao la này, và mãi mãi lưu lại 

trong đó. Khi các con làm việc và sống cuộc sống thường nhật của mình, cuộc sống đó sẽ được 

thánh hóa nhờ đức ái. Đối với các con không bước theo chân lý của Ta, Ta (các) ước mong 

được ôm ấp các con vào lòng sủng ái hiền phụ của Ta hơn nữa, để các con biết mở mắt trước 

ánh sáng giờ đây đang chiếu soi càng lúc càng rạng ngời hơn. Đây là thời gian của ân sủng đã 

được dự kiến và trông đợi từ khởi thủy thời gian! Ta ở đây để đích thân đối thoại với các con. 

Ta đến như một người cha rất dịu hiền và trìu mến của các con. Ta cúi xuống, quên mình, để 

nâng các con lên với Ta, và bảo đảm ơn cứu độ cho các con.  

Tất cả các con hiện giờ đang sống, và cả những (người) con còn trong hư vô, nhưng sẽ 

sống từ thế kỷ này sang thế kỷ khác cho đến ngày tận thế, các con hãy nhớ rằng, các con không 

bơ vơ đâu: Một Người Cha tưởng nghĩ đến các con và cho các con được thông phần những 

đặc ân khôn lường của tình yêu Người. Các con hãy đến nguồn suối mãi mãi trào ra, từ cung 

lòng hiền phụ của Ta. Các con hãy nếm hưởng hương vị ngọt ngào của thứ nước bổ dưỡng 

này, và khi đã cảm hưởng được tất cả năng lực ngọt ngào của nó nơi linh hồn mình, năng lực 

làm thỏa mãn tất cả những nhu cầu của các con, các con hãy gieo mình vào đại dương yêu 

thương của Ta, để chỉ sống cho Ta, chết cho bản thân và sống muôn đời trong Ta. 

(Mẹ Eugenia ghi chú: "Trong một cuộc đối thoại thân mật, Chúa Cha đã phán bảo tôi: 

"Nguồn  

suối ấy là biểu tượng thượng trí của Ta; đại dương là biểu tượng tình yêu của Ta và lòng tín 

thác của con. Khi muốn uống nguồn suối này, con hãy học Ta để hiểu biết Ta, và khi đã hiểu 

biết Ta, con hãy gieo mình vào đại dương yêu thương của Ta, bằng cách tín thác tận tuyệt vào 

Ta đến mức biến đổi bản thân con: Ta không thể cưỡng lại điều ấy. Lúc đó, Ta sẽ tha thứ các 

lỗi lầm của con và trào đổ ân huệ trọng đại nhất xuống cho con.")  

Ta ngự giữa các con. Phúc cho những ai tin nhận chân lý này và tận dụng thời gian mà 

Thánh Kinh đã nói đến: "Rồi sẽ đến một thời Thiên Chúa sẽ được nhân loại tôn vinh và yêu 

mến như Người khao khát". Thánh Kinh còn hỏi: "Tại sao?" và trả lời: "Bởi vì một mình 

Người xứng đáng với vinh dự, tình yêu, và lời ca ngợi muôn đời." 

Môsê đã lãnh nhận giới răn này từ nơi Ta để truyền lại cho nhân loại, đó là giới răn đầu 

tiên trong mười giới răn: "Hãy yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa." 

Những con đã là Kitô hữu có thể nói rằng: "Từ khi chào đời hoặc từ khi trở lại, chúng 

con vẫn yêu mến Chúa như chúng con thường đọc trong kinh Lạy Cha: "Lạy Cha chúng con 

ở trên trời..!" Phải, hỡi các con, các con có quả thực yêu mến và tôn vinh Ta, khi các con đọc 

trong phần đầu của kinh 'Lạy Cha' nhưng các con hãy đọc tiếp những lời cầu khác, rồi các con 

sẽ thấy: "Chúng con nguyện danh Cha cả sáng!" Phải chăng danh Ta đã được cả sáng? 

Các con hãy đọc tiếp: "Nước Cha Trị Đến!" Nước Ta đã trị đến hay chưa? 

Các con sốt sắng tôn vinh vương quyền của Chúa Giêsu, Con Ta, điều ấy thật chính 

đáng, và trong Người, các con vẫn tôn vinh Ta! Nhưng liệu các con có khước từ Hiền Phụ của 

các con vinh quang cao quý khi tuyên nhận Người là 'Vua' hoặc ít là để Ta hiển trị cho đến khi 

toàn thể nhân loại nhận biết và yêu mến Ta hay không? 
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Ta ước ao các con cử hành kính Vương Quyền của Con Ta, để đền tạ những sỉ nhục 

Người đã phải chịu trước tòa án Philatô, và bị quân dữ đánh đòn thân xác thánh thiện và vô 

tội của Người. Ta yêu cầu các con đừng bãi bỏ ngày lễ này, nhưng ngược lại, hãy cử hành một 

cách sốt sắng và trang trọng; vì để thực sự nhận biết Vị Vua ấy, Đấng Sáng Lập của vương 

quốc này. 

Quả thật, hỡi các con của Ta, Hội Thánh Ta đã ủy thác cho Con Ta thành lập sẽ hoàn 

tất công việc của mình bằng tôn vinh Đấng là Tác Giả của Hội Thánh: Hiền Phụ và Tạo Hóa 

của các con. 

Hỡi các con của Ta, một số con có thể trả lời rằng: "Hội Thánh vẫn không ngừng phát 

triển. Các Kitô hữu ngày càng tăng số, điều đó đủ là bằng chứng cho thấy Hội Thánh đã viên 

mãn!" Các con của Ta, các con hãy biết rằng Cha các con vẫn luôn chăm sóc Hội Thánh từ 

khi nó được thành hình. Và cùng với Thánh Tử và Thánh Thần của Ta, Ta đã muốn cho được 

vô ngộ qua đại diện của Ta là Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu đã biết tường tận 

về Ta, Người Cha dịu hiền và nhân ái, tốt lành và quảng đại, có lẽ họ đã sống đạo một cách 

sốt sắng và thành tâm hơn nữa, điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? 

Hỡi các con của Ta, nếu các con biết mình có một Người Cha hằng nghĩ đến và yêu 

thương các con vô cùng, các con sẽ nỗ lực để trung thành hơn với các bổn phận Kitô Giáo, 

cũng như các bổn phận công dân, để sống chính trực và trả lại công bình cho Thiên Chúa và 

nhân loại, điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu như các con biết Người Cha ấy yêu 

thương các con hết thảy, không phân biệt một ai, và gọi tất cả (các) con bằng danh xưng con 

cái ngọt ngào, chẳng phân biệt một ai, có lẽ như những người con dấu ái, các con đã yêu mến 

Ta, và tình yêu này, dưới ơn thúc động của Ta, sẽ trở nên một tình yêu tích cực, vươn rộng 

đến tất cả những người chưa biết Hội Thánh, và những người thậm chí chưa biết đến Đấng đã 

tác thành nên họ và Người Cha của họ, điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? 

Nếu có ai đến và nói cho các linh hồn đã buông theo những mê tín của họ, hoặc cho rất 

nhiều người khác, những kẻ gọi Ta là Thiên Chúa vì biết Ta hiện hữu, nhưng không biết Ta ở 

gần họ; nếu có ai đã nói cho họ rằng Đấng Tạo Hóa của họ cũng chính là Cha của họ, Người 

nghĩ tưởng và quan tâm tới họ, Người bảo bọc họ với lòng sủng ái thân mật trong những buồn 

phiền và chán chường của họ, điều ấy sẽ đem lại ơn hoán cải cho những kẻ cứng lòng nhất, và 

những cuộc hoán cải ấy sẽ càng nhiều hơn và vững tâm hơn, tức là kiên trung hơn. 

Một số các con, khi xem xét công cuộc tình yêu Ta đang thực hiện giữa nhân loại, sẽ 

tìm cớ chỉ trích và nói: "Các vị thừa sai, sau khi đã đến những đất nước xa xăm, lại không rao 

giảng cho lương dân về Thiên Chúa, về sự tốt lành và lòng thương xót của Người hay sao? 

Các vị ấy vẫn rao giảng về Thiên Chúa, còn giảng thêm gì về Người nữa đây?" 

Các vị thừa sai đã và vẫn đang rao giảng về Thiên Chúa theo như các ngài biết, nhưng 

Ta bảo đảm với các con, Ta thực sự thế nào thì các con chưa biết đâu, vì thế Ta đến để xưng 

mình là Cha của mọi người và là Người Cha rất dịu hiền, để biến đổi thứ tình yêu đã bị biến 

dạng vì nỗi sợ hãi của các con. Ta đến và trở nên tương tự như các thụ tạo của Ta, để chấn 

chỉnh tư tưởng các con về một Thiên Chúa công bằng đến sợ hãi, vì Ta thấy có nhiều người 

sống trọn một đời, mà không bao giờ tâm sự với Người Cha duy nhất của họ, Đấng chỉ có một 

ước vọng là làm cho kiếp sống dương thế của họ được thanh nhàn hơn, và sẽ ban cho họ một 

cuộc sống thần linh trên thiên đàng. 

Đây là bằng chứng cho thấy các linh hồn chẳng biết gì về Ta hơn các con, không hơn 

các con một tư tưởng nào. Giờ đây, Ta sẽ ban cho các con ánh sáng này. Các con hãy ở lại 

trong ánh sáng ấy và đem nó đến cho mọi người. Đó sẽ là một phương thế hữu dụng để đem 

lại những cuộc hoán cải, và có thể đóng lại các cửa hỏa ngục, vì giờ đây, Ta lặp lại lời hứa của 

Ta, một lời hứa bền vững muôn đời: 
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TẤT CẢ NHỮNG AI GỌI TA BẰNG TIẾNG CHA, CHO DÙ CHỈ MỘT LẦN 

DUY NHẤT, SẼ KHÔNG PHẢI HƯ MẤT, NHƯNG SẼ ĐƯỢC BẢO ĐẢM VỀ CUỘC 

SỐNG MUÔN ĐỜI CỦA HỌ, GIỮA CÁC LINH HỒN ƯU TUYỂN.  

Với những con nào lao nhọc vì danh Ta và hiến thân làm việc cho Ta được nhận biết, 

tôn vinh  

và yêu mến, Ta bảo đảm phần thưởng các con sẽ trọng hậu, bởi vì Ta sẽ tính đến tất cả, kể cả 

nỗ lực  

nhỏ mọn nhất của các con, và Ta sẽ ban thưởng gấp trăm cho các con trong cõi đời đời. 

Như Ta đã nói với các con, cần phải thực hiện trong Hội Thánh thánh thiện một lòng 

sùng kính tôn vinh rất đặc biệt đối với Tác Giả của xã hội này, Đấng đã đến để thiết lập và là 

Linh Hồn của  Hội Thánh, đó là Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần. 

Trong xã hội này vẫn còn một khuyết điểm cho đến khi nào Ba Ngôi được tôn vinh 

bằng một việc sùng kính đặc biệt trong Hội Thánh và toàn thể nhân loại. Ta đã cho một số linh 

hồn nhận thức về khuyết điểm này, nhưng đa số các linh hồn ấy, vì quá nhút nhát, đã không 

đáp ứng lời kêu gọi của Ta. Những kẻ khác thì can đảm trình bày với những người hữu quan, 

nhưng khi gặp thất bại, họ lại không kiên trì. Hiện nay, giờ của Ta đã đến. Ta đích thân đến 

để làm cho nhân loại, con cái của Ta, biết được điều mà cho đến nay họ vẫn chưa hiểu biết 

hoàn toàn. Chính Ta sẽ đem đến ngọn lửa lề luật tình yêu, ngõ hầu qua phương thế này, lớp 

đá băng dầy cộm đang bao phủ nhân loại sẽ chảy ra và bị phá tan. Ôi, nhân loại dấu yêu! Ôi! 

những người con của Ta, các con hãy gỡ mình cho khỏi, những xiềng xích mà qủy dữ cho đến 

nay vẫn trói buộc các con bằng cách gợi lên trong các con một sự sợ hãi đối với Người Cha, 

Đấng là Tình Yêu tinh ròng! Các con hãy đến cùng Ta, hãy đến gần hơn, các con có đủ quyền 

để đến bên Cha các con; các con hãy mở rộng tâm hồn, hãy cầu nguyện cùng Con Ta để Người 

phù trợ các con hiểu biết hơn về lòng nhân lành của Ta dành cho các con. 

Các con là tù nhân của nạn mê tín và những luật lệ của qủy dữ, các con hãy xa rời tình 

trạng nô lệ nghiệt ngã ấy, và hãy đến với chân lý của các chân lý. Các con hãy nhìn nhận Đấng 

đã tác thành các con và là Người Cha của các con. Các con đừng gắng sức đòi hỏi những 

quyền lợi cho bản thân, đừng tôn thờ và sùng kính những kẻ cho đến nay đã dẫn dắt các con, 

sống một cuộc đời vô ích, nhưng các con hãy đến cùng Ta, Ta đang chờ đợi tất cả các con, bởi 

vì mọi người đều là con cái của Ta. Những con nào đang sống trong ánh sáng chân thực, các 

con hãy nói cho người ta biết rằng: thật ngọt ngào biết bao khi được sống trong chân lý! Các 

con cũng hãy nói cho các tín hữu, cho những thụ tạo dấu yêu, những con cái của Ta, biết rằng: 

thật ngọt ngào biết bao khi tưởng nghĩ đến một Người Cha nhìn thấy mọi sự, thấu suốt mọi 

sự, chu cấp mọi sự, Đấng vô cùng tốt lành, Đấng dễ dàng tha thứ, Đấng chỉ trừng phạt một 

cách miễn cưỡng và khoan giãn. Các con hãy nói cho họ hãy đến với Ta: Ta sẽ giúp đỡ, Ta sẽ 

làm gánh nặng của họ trở nên nhẹ nhàng, và cuộc sống lầm than của họ trở nên thư thái. Ta sẽ 

phấn khích họ bằng tình yêu hiền phụ của Ta, làm cho họ được hạnh phúc trong thời gian và 

trong cõi đời đời. Và các con của Ta, hỡi những người con đã đánh mất đức tin và lầm lũi 

trong tối tăm, các con hãy ngước mắt lên, các con sẽ nhận thấy những tia sáng đang soi chiếu 

cho các con. Ta là mặt trời chiếu sáng, sưởi ấm và sưởi ấm mãi. Các con hãy nhìn xem và hãy 

tin nhận Ta là Tạo Hóa, là Hiền Phụ, và là Thiên Chúa duy nhất của các con. Chỉ vì yêu thương 

các con, nên Ta đã đến yêu cầu các con yêu mến Ta, để tất cả các con đều được cứu độ. 

Bằng cách làm cho lời kêu nài yêu thương hiền phụ của Ta vang lên, Ta phán dạy toàn 

thể nhân loại trên khắp thế giới rằng, tình yêu vô cùng mà Ta muốn các con hiểu biết là thực 

tại vững bền. 

Các con hãy yêu mến, yêu mến, và luôn luôn yêu mến, nhưng còn phải tỏ cho tha nhân 

biết cách  
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yêu mến Người Cha này nữa, để từ nay, Ta có thể làm cho hết thảy các con nhìn thấy Người 

Cha hằng thiết tha yêu thương các con. Và các con, hỡi những người con dấu yêu của Ta là 

các linh mục và tu sĩ, Ta kêu nài các con hãy làm cho nhân loại, nhận biết tình yêu hiền phụ 

Ta dành cho họ, và cách riêng là cho các con. Các con phải ra sức làm theo thánh ý Ta được 

nên trọn nơi toàn thể nhân loại và nơi bản thân các con. Thánh ý ấy là Ta được nhận biết, tôn 

vinh, và yêu mến. Các con đừng để tình yêu của Ta bất động trong một thời gian lâu dài, bởi 

vì trong ước vọng của mình, Ta khát khao được yêu mến! 

Thế kỷ này là thế kỷ đặc ân hơn hết. Các con đừng để đặc ân này trôi qua, sợ rằng nó 

có thể bị rút lại! Các linh hồn cần một cảm nghiệm thần linh, và thời giờ đang cấp thiết; các 

con đừng sợ gì cả, Ta là Cha của các con; Ta sẽ giúp các con trong những nỗ lực và công việc 

của các con. Ta luôn luôn nâng đỡ cho các con được hoan hưởng bình an và niềm vui của tâm 

hồn ngay ở hạ giới này, làm cho tác vụ những công cuộc nhiệt tâm của các con được trổ sinh 

hoa trái.  

Đây là một tặng ân không lường, bởi vì linh hồn bình an và hoan lạc, đã được một tiền 

cảm thiên đàng, trong khi trông đợi phần thưởng muôn đời của họ. 

Ta thông ban cho Đại Diện của Ta trên trần gian là Ðức Giáo Tông một nhiệt tâm rất 

đặc biệt,  

đối với công cuộc truyền giáo, cho những đất nước xa xăm, nhất là nhiệt tâm lớn lao muốn 

truyền bá Giêsu, Thánh Tử của Ta. Giờ đây, Ta ủy thác cho ngài công cuộc chính Chúa Giêsu 

đã đến trần gian để thực hiện: đó là làm vinh danh Ta qua việc làm cho Ta được nhận biết đích 

xác, như Ta đang phán dạy với toàn thể nhân loại, những thụ tạo và con cái của Ta.  

Nếu loài người đi sâu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu trong tất cả những ước vọng và vinh 

quang của Người, có lẽ sẽ nhận ra khát vọng nồng nhiệt nhất của Thánh Tâm ấy chính là tôn 

vinh Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến, và nhất là để cho vinh quang của Ta vẫn bị giảm sút 

như từ trước đến nay. Người ước mong nhân loại có thể và phải dâng tiến một vinh quang trọn 

hảo cho Ta, Hiền Phụ, và Tạo Hóa, lại là Tác Giả công trình cứu độ của họ nữa! Ta đang yêu 

cầu nhân loại điều họ có thể dâng lên cho Ta: đó là niềm tín thác, tình yêu, và lòng tri ân của 

họ. Ta ước mong được nhận biết, tôn vinh và yêu mến, không phải vì Ta cần các thụ tạo và 

việc thờ phượng của họ; nguyên nhân duy nhất của việc Ta xuống với nhân loại là để cứu độ 

và ban cho họ thông phần vinh quang của Ta. Hơn nữa, nơi lòng nhân lành và tình yêu của Ta, 

Ta nhận ra những hữu thể - Ta đã đưa ra từ hư vô và đã nhận làm con cái đích thực của Ta - 

đang sa ngã quá đông vào cảnh khốn nạn muôn đời cùng với các qủy dữ.  

Như thế, họ không hoàn thành được mục đích họ được tác thành, họ đang đánh mất 

thời gian cũng như hạnh phúc đời đời của chính họ! Nếu Ta có ước muốn gì, thì giờ đây trước 

tiên là được nhìn thấy một lòng nhiệt thành hơn nữa nơi những người công chính, một con 

đường bằng phẳng cho việc hoán cải các tội nhân, hoán cải chân thành và kiên vững, và cuộc 

quay về mái nhà Hiền Phụ của những đứa con hoang đàng. Ta đang nói riêng về những người 

Do Thái và tất cả những người khác, những thụ tạo và con cái của Ta, chẳng hạn những người 

thuộc các bè đảng, bè rối, Tam Ðiểm, những tín hữu đáng thương, những người phạm thánh, 

và những giáo phái bí ẩn. Ta muốn toàn thể thế giới hãy nhận thực có một Thiên Chúa và một 

Đấng Tạo Hóa. Họ vẫn chưa biết gì về Thiên Chúa, Đấng sẽ nói về sự vô tri của họ không 

những một, nhưng là hai lần nữa; họ không biết Ta là Người Cha của họ. 

Hãy tin Ta, hỡi những người con đang lắng nghe Ta khi đọc những dòng chữ này: nếu 

tất cả những người xa cách Hội Thánh Công Giáo đã được nghe nói có một Người Cha yêu 

thương họ, Đấng là Tạo Hóa và Thiên Chúa của họ, Người Cha mong ước ban cho họ cuộc 

sống muôn đời, thì nhiều người trong số ấy, thậm chí những người ngoan cố nhất, có lẽ sẽ đến 

cùng Người Cha mà các con đã nói cho họ biết. Nếu không thể đến và trực tiếp nói với họ, các 

con hãy tìm kiếm những phương thế khác: hàng ngàn những cách trực tiếp và gián tiếp. Các 
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con hãy sử dụng chúng với tinh thần tông đồ đích thực và lòng sốt sắng cao độ. Ta đoan hứa 

với các con, nhờ một ân huệ đặc biệt, những nỗ lực của các con sẽ sớm được tôn vinh bằng sự 

thành công. Các con hãy trở nên tông đồ cho lòng nhân lành hiền phụ của Ta và nhờ nhiệt tâm 

Ta sẽ ban cho tất cả các con, các con sẽ trở nên hăng say và mạnh mẽ trong công việc nơi các 

linh hồn. Ta sẽ luôn ở bên các con và ở trong các con: nếu có hai người trong các con rao 

giảng, Ta sẽ ở cùng các con; nếu có đông hơn nữa, Ta sẽ ở giữa các con; như thế, các con sẽ 

rao giảng những điều Ta soi sáng cho các con rao giảng, và Ta sẽ chuẩn bị cho thính giả các 

con một lòng trí thích hợp để lắng nghe các con. Như thế, nhân loại sẽ được tình yêu chinh 

phục và sẽ được cứu độ đời đời. Về phương thế tôn vinh Ta như Ta ước muốn, tất cả những 

gì Ta đòi hỏi các con chỉ là một niềm tín thác lớn lao. Các con đừng tưởng Ta thèm khát những 

hành vi nhiệm nhặt hoặc khổ chế; Ta  

không muốn các con đi chân không, hoặc để mặt mũi nhem nhuốc, hoặc rắc tro trên mình.  

Không, không! Ước nguyện tha thiết nhất của Ta là các con hãy sống đúng là con cái 

của Ta, một cách đơn sơ và tín thác nơi Ta! 

Ta, Người Cha rất dịu hiền khả ái, cùng với các con, sẽ trở nên mọi sự cho mọi người. 

Ta sẽ có những lời rất thân thiết với các con, ban mình cho tất cả các con, và trở nên nhỏ bé 

để làm cho các con trở nên cao trọng trong cõi đời đời. Đa số những người vô tín, những kẻ 

gian ác và nhiều cộng đồng vẫn lỳ lợm trong sự xấu xa và vô tín, bởi vì họ tưởng Ta yêu sách 

những điều bất khả thi và họ phải lụy phục những giới điều của Ta, như những nô lệ trước một 

chủ nhân khắc nghiệt, một người mà quyền thế cùng tính kiêu hãnh, đã làm cho ông ta xa cách 

những thuộc quyền, bắt họ phải suy phục và sùng kính ông. Không! Không! hỡi các con của 

Ta! Ta biết cách tự trở nên nhỏ bé, nhỏ hơn các con có thể tưởng. Tuy nhiên, điều Ta thực sự 

đòi hỏi là việc trung thành tuân giữ các giới luật của Ta đã truyền cho Hội Thánh, để các con 

thực sự trở nên những thụ tạo hữu trí, không vì tình trạng thiếu kỷ luật và những khuynh hướng 

xấu xa mà giống như những con vật, để các con gìn giữ được kho tàng là linh hồn Ta đã ban 

cho các con, một linh hồn được trang điểm đầy đủ vẻ mỹ lệ thần linh! 

Vậy, theo ước muốn của Ta, các con hãy thực thi điều Ta đã dạy: hãy tôn vinh Ta bằng 

một việc  

sùng kính đặc biệt. Ước chi điều này làm cho các con nhận biết thánh ý Ta là trào đổ cho các 

con nhiều  

ân phúc và cho các con thông phần sung mãn vào quyền năng và vinh quang của Ta, đơn giản 

chỉ để cho các con hạnh phúc, để cứu độ các con, và tỏ cho các con thấy ước nguyện độc nhất 

của Ta là yêu thương các con và được các con yêu mến lại. 

Nếu các con yêu mến Ta như những con cái trung tín, các con cũng phải yêu mến và 

tôn kính suy phục Hội Thánh và những đại diện của Ta. Đó không phải là thứ tôn kính như 

hiện nay của các con là làm cho các con xa lánh Ta, bởi vì các con sợ hãi Ta. Sự tôn kính giả 

tạo hiện giờ của các con là một sự bất công với sự công chính, đó là một thương tích các con 

đã gây cho phần nhạy cảm nhất nơi Trái Tim Ta; các con đang lãng quên, đang khinh thị tình 

yêu hiền phụ của Ta dành cho các con. 

Điều làm Ta rất cực lòng đối với Israel, dân Ta, và làm Ta vẫn hết sức đau đớn đối với 

nhân loại ngày nay, là thứ tôn kính giả dối của các con đối với Ta. Quả thật, kẻ thù nhân loại 

đã dùng điều ấy để đẩy họ sa vào nạn thờ ngẫu tượng và các bè đảng. Hắn đang và tiếp tục 

dùng điều ấy để chống lại các con, khi lôi kéo các con xa rời chân lý, xa lìa Hội Thánh của Ta 

và chính Ta. 

Ôi! các con đừng để bị bất kỳ một kẻ thù nào dắt đi nữa; hãy tin vào chân lý đang được 

mặc khải cho các con và hãy bước đi trong ánh sáng của chân lý ấy. 

Hỡi những người con còn ở ngoài Hội Thánh Công Giáo của Ta, các con hãy nhận thức 

rằng các con không bị loại trừ khỏi Tình Yêu Hiền Phụ của Ta. Ta lên tiếng thiết tha kêu mời 
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các con, bởi vì các con cũng là con cái của Ta. Cho đến nay, nếu như các con đã sống trong 

những cạm bẫy của qủy dữ, thì các con hãy nhận ra nó đã lừa lọc các con. Các con hãy đến 

cùng Ta, Người Cha của các con, và Ta sẽ đón nhận các con với niềm hân hoan và yêu thương! 

Và hỡi những người con chỉ biết có tôn giáo mà trong đó các con đã lớn lên, và tôn giáo 

ấy không phải tôn giáo chân chính, các con hãy mở mắt ra. Đây là Người Cha của các con, 

Đấng đã dựng nên các con và muốn cứu độ các con. Ta đến để đem cho các con chân lý và ơn 

cứu độ. Ta thấy các con không biết Ta mà cũng chẳng nhận thức rằng, tất cả những gì Ta muốn 

cho các con là hãy nhận biết Ta là Hiền Phụ, là Tạo Hóa, và là Đấng Cứu Độ của các con. 

Chính vì sự vô tri ấy mà các con không thể yêu mến Ta. Vì thế, các con hãy hiểu rằng Ta 

không xa cách các con như các con nghĩ đâu. 

Làm sao Ta có thể bỏ mặc các con lẻ loi sau khi đã dựng nên các con và yêu thương 

nhận các con làm nghĩa tử của Ta? Ta dõi theo các con mọi nơi, Ta bảo bọc các con mọi lúc, 

để mọi sự đều trở nên một lời khẳng định về lòng rộng rãi mênh mang của Ta dành cho các 

con, bất chấp sự thờ ơ của các con đối với lòng nhân lành vô cùng của Ta.  

Sự thờ ơ này khiến các con nói rằng: "Thiên nhiên cung cấp cho chúng tôi mọi sự, nó 

làm chúng tôi sống và chết." Đây là thời gian của ơn thánh và ánh sáng. Vậy các con hãy công 

nhận Ta là Thiên Chúa chân thực độc nhất! 

Để tặng ban cho các con hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau, Ta muốn các con 

hãy thực thi điều Ta đang đề nghị với các con trong ánh sáng này. Thời giờ rất cấp bách, các 

con đừng đánh mất khối tình yêu khả nghiệm đang được dành cho trái tim các con. Ta yêu cầu 

mọi người hãy tham dự Thánh Lễ ấy trong phụng vụ: điều này rất đẹp lòng Ta!  

Sau đó, Ta sẽ đề nghị thêm một vài bản kinh ngắn, nhưng Ta không muốn chất gánh 

nặng cho các con! Điều quan trọng nhất của việc tôn vinh Ta, như Ta đã nói cho các con, là 

thiết lập một ngày lễ tôn vinh Ta và phụng sự Ta trong tinh thần đơn sơ của những người con 

đích thực của Thiên Chúa, Hiền Phụ, Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ của nhân loại. Đây là một 

bằng chứng nữa về Tình Yêu Hiền Phụ của Ta dành cho nhân loại. Hỡi các con của Ta, Ta sẽ 

không nói về tất cả khối tình yêu bao la vô cùng của Ta, bởi vì các con chỉ cần mở Sách Thánh, 

nhìn lên tượng chuộc tội, Nhà Tạm, và bí tích Thánh Thể, là nhận ra mức độ Ta đã yêu thương 

các con! 

Tuy nhiên, để các con thấy cần phải làm thỏa nguyện Thánh Ý của Ta dành cho các 

con và làm cho Ta được nhận biết và yêu mến hơn, trước khi chấm dứt những lời này, những 

lời chỉ là căn bản của công cuộc Tình Yêu Ta giữa nhân loại, Ta muốn nêu lên cho các con 

một số trong muôn vàn bằng chứng tình yêu của Ta dành cho các con! Bao lâu nhân loại chưa 

sống trong chân lý, họ không thể cảm hưởng tự do đích thực. Hỡi những người con sống ngoài 

bộ luật chân thật của Ta, Ta đã dựng nên các con để tuân giữ bộ luật ấy, các con tưởng mình 

có niềm vui và bình an. Nhưng tận thâm tâm, các con cảm thấy không có bình an, cũng chẳng 

có niềm vui đích thực, và các con không hưởng được tự do đích thực của Đấng đã tạo dựng 

các con, là Thiên Chúa và Người Cha của các con! 

Còn các con, hỡi những người trong bộ luật chân thực, hay đúng hơn, đã hứa tuân giữ 

bộ luật  

mà Ta đã ban hầu đảm bảo phần rỗi cho các con, nhưng đã để cho tính mê, nết xấu lôi kéo vào 

đàng tà. Các con đã lạc xa bộ luật ấy vì cuộc sống tồi tàn. Các con tưởng mình hạnh phúc hay 

sao?  

Không, các con cảm thấy tâm hồn không thanh thản. Các con tưởng rằng khi kiếm tìm 

lạc thú và những niềm vui trần tục, tâm hồn các con rốt cuộc sẽ được thỏa mãn hay sao?  

Không, để Ta nói cho các con biết, các con sẽ chẳng bao giờ tự do hoặc hạnh phúc đích 

thực cho đến khi nào các con nhìn nhận Ta là Người Cha của các con và chấp nhận chiếc ách 

của Ta, hầu trở nên con cái của Thiên Chúa, Người Cha của các con.Tại sao? Bởi vì Ta đã tạo 
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dựng các con vì một mục đích duy nhất, đó là nhận biết, yêu mến và phụng sự Ta, giống như 

một con trẻ đơn sơ và tín thành phụng sự cha nó! Ngày xưa trong thời Cựu Ước, người ta đã 

sống như con vật, không giữ được dấu chỉ nào của phẩm giá con cái Thiên Chúa, Người Cha 

của họ. Vì thế, để làm họ nhận ra Ta đã muốn nâng họ lên phẩm giá cao quý làm con cái Thiên 

Chúa, nhiều khi Ta đã buộc lòng tỏ ra rất nghiêm thẳng.  

Về sau, khi nhìn thấy một số người có đủ suy luận để cuối cùng cũng hiểu biết, tức là 

vươn lên khỏi hàng động vật, Ta mới bắt đầu trào đổ những ân phúc cho họ, giúp họ chiến 

thắng những kẻ không nhận ra và không giữ được phẩm giá của chúng. 

Và khi con người càng ngày càng tăng số, Ta đã sai Con Ta đến với họ. Người được 

ban mọi hoàn thiện thần linh, vì Người là Con của một Thiên Chúa Toàn Thiện. Chính Người 

chỉ cho nhân loại những con đường dẫn đến hoàn thiện. Qua Người, Ta đã nhận các con làm 

con cái đích thực trong tình yêu vô cùng của Ta. Từ đó, Ta không bao giờ gọi các con chỉ là 

"thụ tạo", nhưng là "con cái" Ta đã bao bọc các con trong tinh thần đích thực của một luật 

mới, không những tách biệt các con khỏi những con vật, như những kẻ thời luật xưa, mà con 

nâng các con vượt trên những người thời Cựu Ước nữa. Ta đã nâng hết thảy các con lên phẩm 

giá làm con của Thiên Chúa.  

Phải, các con là con cái của Ta, và các con phải thưa với Ta rằng: Ta là Cha của các 

con. Nhưng các con hãy tín thác vào Ta như những con trẻ, bởi vì thiếu niềm tín thác này, các 

con sẽ không bao giờ được tự do thực sự.  

Tất cả những gì Ta đang phán dạy các con đây là để các con nhận ra, Ta đến để thực 

hiện công cuộc tình yêu này, để ban cho các con một sức phù trợ mãnh liệt, hầu dứt bỏ cảnh 

nô lệ nghiệt ngã đã giam hãm linh hồn các con, và để các con được hưởng sự tự do đích thực, 

sự phát sinh hạnh phúc. Sánh với sự tự do này, mọi lạc thú trần gian đều không là gì cả. Các 

con hãy vươn lên phẩm giá con cái của Thiên Chúa và học cho biết tôn trọng địa vị cao cả của 

chính các con. Khi ấy, hơn bao giờ hết, Ta sẽ là Người Cha của các con, Người Cha vô cùng 

khả ái và đầy xót thương hơn mọi người Cha. Với công cuộc tình yêu này, Ta đến để đem lại 

bình an. Ta sẽ cho một tia sáng bình an rọi chiếu trên những ai tôn vinh Ta và tín thác nơi Ta, 

để họ được thanh thản giữa mọi gian truân và ưu tư, đau khổ và khốn cùng, nhất là họ sẽ kêu 

cầu và yêu mến Ta như Người Cha của họ, Ta sẽ ban bình an cùng với sự quan phòng của Ta 

cho họ.  

Nếu các công nhân, thương gia, nghệ nhân kêu cầu và tôn vinh Ta, Ta sẽ ban bình an 

và sức mạnh của Ta cho họ, Ta sẽ tỏ là Người Cha nhân lành thương xót.  

Nếu từng cộng đoàn Kitô Giáo kêu cầu Ta và tôn vinh Ta, Ta sẽ ban bình an của Ta 

cho họ, Ta sẽ là Người Cha vô cùng dấu yêu, và với quyền năng của mình, Ta sẽ đảm bảo 

phần phúc muôn đời cho các linh hồn. Nếu toàn thể nhân loại kêu cầu và tôn vinh Ta, Ta sẽ 

trào đổ tinh thần bình an như  

sương mai phúc lộc xuống cho họ. 

Bất kỳ quốc gia nào kêu cầu và tôn vinh Ta, sẽ không còn chia rẽ, không còn chiến 

tranh, bởi vì Ta là Chúa sự bình an, và Ta ở đâu, thì ở đó không thể có chiến tranh. 

Các con có muốn chiến thắng kẻ thù của các con không? Các con hãy kêu cầu Ta và 

các con sẽ chiến thắng. Sau cùng, như các con biết, với quyền năng của Ta, Ta có thể làm 

được mọi sự. Phải, Ta đang thông ban quyền năng này cho tất cả các con, để các con sử dụng, 

bây giờ và mãi mãi. Ta sẽ luôn luôn tỏ ra là Người Cha của các con, miễn là các con phải tỏ 

ra là con cái của Ta. 

Ta ước muốn gì qua công cuộc Tình Yêu này, nếu không phải là tìm được những tâm 

hồn hiểu biết Ta? Ta là Toàn Thánh. Sự thánh thiện của Ta biểu thị hoàn hảo và sung mãn. 

Nhờ Thánh Thần của Ta, Ta ban cho các con sự thánh thiện ấy, sự thánh thiện mà Ta là Tác 

Giả; và những công nghiệp Thánh Tử của Ta, Ta ghi khắc sự thánh thiện ấy vào tâm hồn các 
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con. Chính nhờ Thánh Tử và Thánh Thần của Ta, Ta sẽ đến với các con và ngự vào các con. 

Và trong các con, Ta tìm được chốn nghỉ ngơi cho mình. Đối với một số linh hồn, những lời 

"Ta sẽ đến ngự vào các con" có vẻ như một mầu nhiệm, nhưng đó không phải là mầu nhiệm 

đâu! Bởi vì sau khi đã chỉ thị cho Con Ta thiết lập bí tích Thánh Thể, Ta đã muốn đến với các 

con mỗi khi các con lãnh nhận Bánh Thánh! 

Dĩ nhiên, ngay cả trước khi có Thánh Thể, không gì cản trở Ta đến với các con, bởi 

không có gì là không thể đối với Ta! Nhưng việc nhận lãnh bí tích này là một hành vi dễ hiểu, 

tỏ cho các con biết Ta đến với các con như thế nào! Khi ngự trong lòng các con, Ta sẽ dễ dàng 

ban cho các con những gì Ta có, miễn là các con kêu xin Ta. Qua bí tích này, các con được 

kết hợp mật thiết với Ta. Chính trong sự mật thiết này, tình yêu chan chứa của Ta sẽ làm cho 

sự thánh thiện của Ta tràn lan trong linh hồn các con. Ta ban chan hòa tình yêu của Ta cho các 

con, vậy các con chỉ cần kêu xin Ta những nhân đức và sự hoàn thiện mà các con cần thiết, và 

các con có thể tin rằng, vào các giờ phút Thiên Chúa đang nghỉ ngơi nơi các thụ tạo của Người, 

các con sẽ không bị khước từ bất cứ điều gì. Vì các con biết nơi nghỉ ngơi ưa chuộng của Ta, 

các con lại không hiến dâng cho Ta hay sao? Ta là Người Cha và là Thiên Chúa các con, các 

con lại nỡ từ chối điều ấy với Ta hay sao? Ôi, các con đừng để Ta phải khổ sở vì sự nhẫn tâm 

như thế với một Người Cha, Đấng đang van xin ân huệ độc nhất này cho chính mình. 

Trước khi kết thúc thông điệp này, Ta muốn ngỏ lời rất đông các linh hồn đã tận hiến 

để phụng sự Ta. Hỡi các linh mục và tu sĩ, các con là những linh hồn ấy. Các con đã hiến thân 

phụng vụ Ta, hoặc trong nếp sống chiêm niệm, hoặc trong những công cuộc từ thiện và tông 

đồ. Đối với Ta, đó là một đặc ân trao ban do lòng nhân lành của Ta; về phần các con, đó là 

việc trung thành với ơn gọi, cùng với thiện chí của các con 

Đây là ước muốn của Ta: những con nào dễ dàng hiểu được những kỳ vọng của Ta 

dành cho nhân loại, các con hãy cầu nguyện với Ta, để hoàn tất công cuộc tình yêu của Ta nơi 

mọi linh hồn. Các con biết tất cả những khó khăn cần phải vượt qua để cứu vớt được một linh 

hồn! Phải đây là phương thế hữu hiệu giúp đỡ các con đưa nhiều linh hồn trở về với Ta: 

phương thế đó là làm cho Ta được nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Ta muốn các con hãy là 

những người trước tiên thực hành điều ấy. Vui sướng biết bao khi trước tiên Ta được vào 

những ngôi nhà của các linh mục và tu sĩ! Vui sướng biết bao khi Ta thấy mình như một Hiền 

Phụ ở giữa con cái của tình yêu Ta! Ta sẽ hàn huyên với các con như những người bạn thân! 

Ta sẽ là người bạn tâm giao thân thiết nhất của các con! Ta sẽ là mọi sự cho các con. Ta sẽ 

đáp ứng tất cả những gì các con cần thiết! Đặc biệt, Ta sẽ là Người Cha tiếp nhận những thỉnh 

nguyện của các con, rồi rộng ban tình yêu, phúc lành, và sự ngọt ngào bao la của Ta cho các 

con. 

Các con đừng khước từ niềm vui mà Ta ước mong được hoan hưởng với các con! Ta 

sẽ đáp lại cho các con gấp trăm, và vì các con tôn vinh Ta, Ta cũng sẽ tôn vinh các con, bằng 

cách chuẩn bị một vinh quang cao vời cho các con trong vương quốc Ta! 

Ta là ánh sáng của ánh sáng: những nơi nào ánh sáng ấy chiếu soi sẽ có sự sáng, lương 

thực, và hạnh phúc. Ánh sáng ấy sẽ soi chiếu cho những khách lữ hành, những kẻ nghi nan, 

và những người vô tri. Ánh sáng ấy sẽ chiếu giãi cho tất cả các con.  

Hỡi những người sống giữa thế gian tăm tối và tội lỗi. Nếu các con không có ánh sáng 

của Ta, các con sẽ sa vào vực thẳm sự chết muôn đời! 

Sau cùng, ánh sáng ấy sẽ soi tỏ những con đường dẫn đến Hội Thánh Công Giáo chân 

chính cho những người đáng thương hiện đang là nạn nhân của mê tín. Ta sẽ tỏ mình như một 

Người Cha đối với những người đau khổ nhất trên trần gian, những bệnh nhân phung cùi nghèo 

khó.  



 250 

Ta sẽ tỏ ra là Người Cha của tất cả những ai đang bị bỏ rơi, những thành phần bị khước 

từ giữa mọi xã hội con người. Ta sẽ tỏ mình là Người Cha đối với những ai đau khổ, những 

bệnh nhân, và nhất là những người trong cơn hấp hối.  

Ta sẽ tỏ mình là Người Cha đối với tất cả các gia đình, các cô nhi, các người góa bụa, 

các tù nhân, các thợ thuyền, và các thanh niên. Ta sẽ tỏ mình là Người Cha của các bậc vương 

đế, là Người Cha của quốc gia họ. Các con hết thảy sẽ cảm nhận được lòng lân tuất và bao bọc 

của Ta, tất cả các con sẽ nhìn thấy quyền năng của Ta! 

• Phúc Lành Hiền Phụ Và Thần Linh Của Ta Ban Cho Mọi Người. Amen! 

• Đặc Biệt Cho Con Yêu Qúy, Vị Đại Diện Của Ta. Amen! 

• Đặc Biệt Cho Con Dấu Yêu, Vị Giám Mục Của Ta. Amen! 

• Đặc Biệt Cho Con Dấu Yêu Của Ta, Vị Linh Hướng Của Con. Amen! 

• Đặc Biệt Cho Các Ái Nữ Của Ta, Các Mẹ Bề Trên Của Con. Amen! 

• Cho Toàn Thể Cộng Đoàn Của Tình Yêu Ta. Amen! 

• Cho Toàn Thể Hội Thánh Và Toàn Thể Hàng Giáo Sĩ. Amen! 

• Phúc Lành Đặc Biệt Cho Hội Thánh Nơi Luyện Ngục. Amen! Amen! 

Tuần Chín Ngày 

Tác Giả: Lm Andrea D'Ascanio  

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH TÌNH YÊU THIÊN CHÚA CHA 

(Đọc Chín Ngày Liên Tiếp Kính Chúa Cha, Ngài Sẽ Ban Muôn Phước Lành Trên 

Cuộc Đời Của Bạn) "Nhờ Người, Với Người, Và Trong Người" 

 Thiên Chúa Là Cha Tôi 

Lạy CHA trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao, khi được biết CHA là CHA của 

con và con là con nhỏ của CHA! Nhất là khi bầu trời linh hồn con u ám và THẬP GIÁ của 

con càng lúc càng nặng trĩu, con cảm thấy cần phải thưa lại với CHA: lạy CHA, con tin tưởng 

vào tình yêu thương CHA dành cho con! 

Vâng, con tin CHA là hiền phụ đối với con trong từng giây phút của cuộc đời con, và 

con là con nhỏ của CHA! Con tin CHA yêu thương con bằng một tình yêu vô biên! Con tin 

CHA chăm sóc con suốt ngày thâu đêm và không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà 

không được CHA cho phép! 

Con tin, trong thượng trí khôn ngoan vô cùng của CHA, CHA biết điều gì có ích lợi 

cho con còn hơn chính con biết. 

Con tin, trong quyền năng vô cùng của CHA, CHA có thể biến điều dữ nên điều lành 

cho con. 

Con tin, trong sự tốt lành vô cùng của CHA; CHA làm mọi sự có lợi cho kẻ yêu mến 

CHA, ngay cả dưới bàn tay của những kẻ đánh con, con xin hôn yêu lên bàn tay chữa lành của 

CHA! 

Con tin, nhưng xin CHA hãy gia tăng đức tin, đức cậy, và đức mến trong con! 

Xin CHA luôn dạy con nhìn thấy tình yêu CHA là sự hướng dẫn trong mọi biến cố của 

cuộc đời con. 

Xin CHA dạy con biết phó mình đầu phục CHA như một trẻ thơ trong cánh tay mẹ dịu 

hiền. 

Lạy CHA, CHA biết tất cả, CHA thấy tất cả, CHA biết con còn hơn con biết chính 

mình; CHA có thể làm được mọi sự, và CHA yêu thương con! 

Lạy CHA, vì CHA muốn chúng con luôn hướng về CHA, nên cùng với CHÚA GIÊSU 

và MẸ MARIA, con tin tưởng nài xin CHA... (kể ra điều muốn xin) 
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Vì ý nguyện ấy, và hợp với thánh tâm cực trọng, con xin dâng lên CHA mọi khấn 

nguyện, mọi hy sinh, mọi khổ hạnh, mọi hoạt động và lòng trung thành lớn lao hơn với các 

bổn phận của con (1) 

Xin CHA ban cho con ánh sáng, ơn thánh, và quyền năng của CHÚA THÁNH THẦN! 

Xin củng cố con vững mạnh trong CHÚA THÁNH THẦN, để con không bao giờ mất 

NGƯỜI, không bao giờ làm phiền lòng NGƯỜI, và không bao giờ để NGƯỜI trở nên yếu 

kém trong con. 

Lạy CHA, con nài xin ơn này nhân danh CHÚA GIÊSU, CON CHA! Và lạy CHÚA 

GIÊSU, xin mở rộng THÁNH TÂM CHÚA và xin đặt vào trái tim con, cùng trái tim MẸ 

MARIA, để dâng lên chúa CHA CHÍ THÁNH! Xin CHÚA thương ban cho con những ơn cần 

thiết! 

Lạy CHA CHÍ THÁNH, xin CHA kêu gọi mọi người đến cùng CHA. Xin CHA cho 

toàn thể thế giới tuyên xưng LÒNG NHÂN LÀNH HIỀN PHỤ và LÒNG THƯƠNG XÓT 

RẤT THÁNH của CHA! 

Xin CHA hãy là CHA dịu hiền của con, và xin bảo vệ con mọi nơi, như con ngươi trong 

mắt CHA. Xin cho con luôn là người con trai, con gái xứng đáng của CHA; xin CHA dủ lòng 

thương xót con! 

Lạy CHA CHÍ THÁNH, niềm hy vọng ngọt ngào của linh hồn chúng con, nguyện xin 

CHA được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến! 

Lạy CHA CHÍ THÁNH, lòng nhân lành vô biên của CHA đã tuôn đổ trên mọi dân tộc, 

nguyện xin CHA được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến! 

 

LẠY CHA CHÍ THÁNH, GIỌT SƯƠNG MAI TỪ ÁI CỦA NHÂN LOẠI, 

NGUYỆN XIN CHA ĐƯỢC MỌI NGƯỜI NHẬN BIẾT, TÔN VINH VÀ YÊU MẾN! 

AMEN.  

(ĐỌC KINH LẠY CHA). 

Mẹ Eugenia 

    Sắc Lệnh Ân Xá 

+ GIRARD, Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Cairo Ngày 9 tháng 10 năm 1935 

+Hồng Y JEAN VERDIER 

Tổng Giám Mục Paris Ngày 8 Tháng 5 Năm 1936 

(1) Nếu Đọc Kinh Này Suốt Một Tuần Chín Ngày, Xin Đọc Thêm: "Con Hứa Sẽ Sống Quảng 

Đại Hơn Nữa, Nhất Là Trong Chín Ngày Này, Trong Trường Hợp..., Với Người..." 

 (Sài Gòn / Việt Nam 1976-1986-2000-2009) 

 

 

 

CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM SÙNG KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH 

CHÚA GIÊSU KITÔ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

Mặc Khải Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô được ban cho Hội 

Thánh qua ngôn sứ Barnabas tại nước Niegieria và đã được giáo quyền công nhận. Tại Việt 

Nam; tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã chuẩn nhận cho phép được truyền bá và; sách kinh 

nguyện Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô đã được Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng 

Giám quản tông tòa Sài Gòn ban chuẩn ấn ngày 12-09-2018, tại văn phòng Tòa Giám Mục 

Sài Gòn. 

Chúa đã hứa rằng trong cuộc bách hại của tên ngụy kitô sắp tới; gia đình nào kêu cầu bằng 

lòng Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô thì sẽ được cứu! và Chúa sẽ làm 

nhiều phép lạ với Chuỗi Kinh Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Và 
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lòng Sùng Kính này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong Trời Mới Đất Mới; trong Triều Đại 

Ngàn Năm Vương Quyền Của Chúa; trong Triều Đại Nước Cha Trị Đến! 

 Về lòng Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Đức Mẹ đã nhấn mạnh: 

“Mục đích của lòng sùng kính này không để mặc khải mà để dạy thế giới biết cách cầu nguyện” 

(ngày 20-7-1997). 

“Hỡi các con, chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu của con Mẹ hàm chứa trọn vẹn việc Sùng 

Kính Cuộc Khổ Nạn Của Con Mẹ” (Ðức Trinh Nữ Maria dậy ngày 29 tháng 1 năm 1997) 

“Hỡi con, hãy nhận lấy chuỗi kinh này và loan truyền cho thế giới. Hãy khuyến khích mọi 

người luôn cầu nguyện với chuỗi kinh này và đền tạ không ngừng cho tất cả tội lỗi xúc phạm 

đến Máu Châu Báu Ta. Hãy làm những xâu chuỗi này và dùng chúng để cầu nguyện. Ta sẽ 

dùng chuỗi kinh này để làm những phép lạ lớn lao.” (Chúa Giêsu dậy ngày 15 tháng 3 năm 

1997) Chúa Giêsu Kitô đã dậy: từ bây giờ mọi người con Hội Thánh hãy cầu nguyện theo sách 

kinh sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô mà Chúa đã mạc khải; và đã được 

giáo quyền công nhận! 

Vậy thì chúng ta hãy vâng lời Chúa dậy; mà đọc đầy đủ những kinh trong sách Sùng Kính 

Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô; mà trong đó Chúa đã dậy phải đọc kinh Mân Côi 

trước tiên; Kinh Cầu Đức Bà và những kinh Chúa đã dậy đọc trong sách kinh Sùng Kính Máu 

Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô! 

Riêng 15 giờ chiều hãy đọc kinh cầu xin Lòng Chúa Thương Xót; như chúng ta vẫn đọc! 

Ngoài ra không cần phải đọc bất cứ kinh nào khác theo ý riêng của mình! Vì vâng lời thì trọng 

hơn của lễ. Hiện nay chúng tôi đã có một số chuỗi Máu Châu Báu và sách kinh Sùng Kính 

Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô để chia sẻ kính tặng cho mọi người. 

Vậy ai muốn vâng lời Chúa mà siêng năng cầu nguyện những lời kinh do chính Chúa và 

Đức Mẹ dậy. Thì xin hãy lo cho gia đình mình; và quảng bá rộng rãi cho bạn bè; bà con hàng 

xóm; mọi người biết sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. 

Xin Mọi Người Hãy Gọi Hoặc Nhắn Tin Cho Chúng Tôi Biết: 

Họ Tên - Địa Chỉ Đầy Đủ - Số Điện Thoại. Và Số Người Trong Gia Đình Muốn Đọc Kinh 

Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúng Tôi Sẽ Gởi Tặng Mỗi Người Một Bộ. 

Gồm Một Sách Kinh Và Một Chuỗi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin Hãy 

Gọi Hoặc Nhắn Tin Cho Phạm Văn Lực. 

SĐT: 0379563400   

Youtube "Luc Pham" 

Và Trang Facebook Cộng Đồng: https://www.facebook.com/lienlythonghoi/ 

Trang Cá Nhân Phạm Văn Lực:  https://www.facebook.com/thonghoi.lienky 

Địa Chỉ: Phạm Văn Lực, Xóm 4, Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng. 

Chứng Minh Nhân Dân Số: 250 218 978    

email : phamvanluc2010@yahoo.com.vn 

NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ! 

TẠ ƠN CHÚA! 

 

 

XIN HÃY QUAY TRỞ LẠI 

THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP 

 

Mặc Khải Thị Kiến từ Thiên Chúa cho cô Maria Thủy ở Việt Nam về những 

biến cố hãi hùng sắp xảy ra trên toàn thế giới:  
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Chiến tranh nguyên tử, sóng thần, động đất, cấm đạo, tử đạo, đói kém, ba ngày 

tối trời…Thời gian sau đó là “Trời Mới Đất Mới”. 

  

Mẹ Maria giao chiến với Lucifer (Rắn lớn) và Mẹ đã đạp nát đầu con rắn. Các 

biến cố trên đang và sẽ xảy ra từ lúc này (năm 2011)  

đến ngày Chúa Quang Lâm vào năm 2013 

 

Sài gòn, Việt Nam 2010 Thursday, July 7, 2011 

Lời Giới Thiệu 

1. Cô Maria Thuỷ, hiện đang sống tại Việt Nam. Cô đã được Thiên Chúa đầy lòng 

thương xót cho cô ơn đặc biệt được thị kiến (nghĩa là được nhìn thấy tận mắt, bằng mắt 

thường) những sự kiện, những hình ảnh quan trọng, vô cùng khủng khiếp, với đầu óc con 

người dù có thông minh thần đồng cũng không thể nào tưởng tượng và tạo ra được.

  

Thiên Chúa đầy lòng thương xót muốn cho nhân loại chúng ta đón nhận và tin vào lời 

Mặc Khải của Ngài, để chúng ta tin và sửa đổi cuộc sống, để chúng ta ăn năn hối cải và 

trở về làm con cái của Ngài hầu được sống vinh quang đời đời với Ngài. Thiên Chúa Mặc 

Khải cho loài người những sự kiện, hình ảnh sẽ xảy ra và đang đến, rất gần trên Trái Đất 

của chúng ta. Những ai không tin thì thật đáng tiếc.   

 

 

NGÀY GIỜ CỦA THIÊN CHÚA ĐANG TỚI 

 

   2. Bản văn nói về những thị kiến mà Thiên Chúa mặc khải cho cô Maria Thủy này là 

do chính cô tận tay trao cho chúng tôi để phổ biến. 

Simon-Maria Trần  

Antôn Nguyễn  

 

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời,  

Ngày 05 tháng 6 năm 2011. 

Xin Hãy Quay Trở Lại 

Mặc Khải Việt Nam 

Tóm tắt về tôi: Một Kẻ Sống Tội Lỗi 

Tôi là Maria Thủy, sinh năm 1985 tại Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Tôi được sinh ra 

trong một gia đình rối rắm, ba mẹ tôi có ba con gái: chị tôi, tôi và em tôi.   

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa ngang tàng bướng bỉnh, kiêu căng ngạo mạn, 

chẳng chịu thua ai. Ba tôi lao động để nuôi gia đình, mẹ tôi bận rộn tối ngày với công việc 

nhà, vì thế chẳng ai có thời gian để quản lý tôi. Ở trường học, năm nào ba mẹ tôi cũng bị 

thầy hay cô chủ nhiệm lớp mời đến để mắng vốn. Ở Giáo Xứ, chị em tôi được học Giáo 

lý Công Giáo và lãnh nhận đầy đủ các bí tích cần có.   

Mặc dù mang danh là theo đạo Thiên Chúa, nhưng thực sự hai chữ “Thiên Chúa” 

không tồn tại trong tôi. Tôi nghe bạn nói, và chính tôi cũng chẳng tin là có Chúa thật, tôi 

cho rằng đạo nghĩa chỉ là một điều gì đó để ngăn chặn “bớt” lại những hành động xấu xa 

của con người mà thôi.  

Ở trong gia đình, tôi vẫn giữ đúng quy tắc: đọc kinh, dâng lễ như một bổn phận, một 

thói quen phải làm hằng ngày. Vì thế ba và mẹ tôi không bao giờ nghĩ “ở bên ngoài tôi là 

một đứa con hoang đàng”. Ngày qua ngày… Cho đến năm 2005, tôi thi đậu vào trường 
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Trung Học Du Lịch và Khách Sạn TPHCM, và tôi bắt đầu bê tha luôn về đạo nghĩa và 

cách sống khi tôi lên Sài gòn học.  

Năm 2007, tôi xin được việc làm, ngành tôi học kiếm được nhiều tiền, và tôi bắt đầu 

tự do “tác oai tác quái”. Tôi đàn đúm với bạn bè chơi bời trác táng. Với bản tính kiêu căng 

sẵn có, nên lúc nào tôi cũng làm ra vẻ sành điệu, tự nghĩ mình “đẹp” và dùng đồng tiền 

làm được mua sắm, tô điểm cho bản thân, loè loẹt bề ngoài để chứng tỏ cho mọi người 

nghĩ tôi là con nhà giàu chịu chơi. Cái gì bạn khích là tôi đều làm, say sưa, đàng điếm, lắc 

liếc… chỉ trừ có chích sì ke và ở tù là tôi chưa dính mà thôi. Tôi chỉ có thương thân tôi 

thôi, tôi rất ích kỷ với mọi người chung quanh kể cả gia đình tôi.  

Với cái lối sống này, lúc nào tôi cũng cũng thiếu thốn, tiền tôi làm được không đủ cho 

tôi chi tiêu trong tháng, và để khắc phục cuộc sống này tôi đã phạm tội… Tôi trở thành 

xảo trá, lừa dối, ganh tương, ghen ghét, gian tham với mọi người miễn là tôi có tiền, kể 

cả gian lận tiền bill của chủ… Cũng có lúc tôi hối hận việc làm của mình, tôi xấu hổ và 

quyết tâm từ bỏ mọi thứ. Nhưng rồi thói quen xấu chưa bỏ được bao lâu, thì nó tiếp diễn 

trở lại, tôi tiếp tục ăn chơi và bỏ luôn không đến Nhà Thờ nữa.  

Tôi sống một mình, tôi không có bạn thân, tôi chỉ có tấm hình Chúa Giêsu treo trên 

tường là người thân duy nhất của tôi thôi. Đối với tôi, Chúa là người bạn để tôi tâm sự khi 

tôi vui; để tôi trút buồn phiền, trút giận hờn, trút oán trách khi tôi buồn; để tôi nài nỉ van 

lơn xin xỏ khi tôi cần; để tôi lải nhải khóc lóc, than van khi tôi say rượu… và chính những 

lúc tôi say thì Chúa là nơi để tôi “làm phiền nhiều nhất”, tôi không để Chúa yên, cho tới 

lúc tôi mệt quá ngủ thiếp đi thì thôi. Rồi tôi hứa với Chúa, tôi sẽ “từ bỏ mọi thứ” nếu Chúa 

ban cho tôi điều này, điều nọ… Nhưng không ngờ, tôi tội lỗi đầy mình mà Ngài đều từ từ 

cho hết. Và rồi tôi vẫn chứng nào tật đó, tôi không giữ lời hứa với Chúa, tôi lại phạm tội…  

Và cho đến một ngày nọ, vừa đi chơi về, nằm xuống giường chưa kịp ngủ, thì tôi đã 

bị Chúa dắt đi đến một nơi rất lạ, một nơi chỉ toàn là người mặc áo trắng, tất cả họ và 

trong đó có tôi đều cố gắng trèo lên một cái thang nhỏ, ngoằn ngoèo và rất trơn trượt, 

nhưng hầu như ít ai có thể trèo lên được, tôi cố gắng lắm cũng chỉ lên được một đoạn thì 

tự rơi xuống một bãi cát có hàng rào kẽm gai rất thưa vây quanh. Tôi cố tìm mọi cách để 

chui qua lớp hàng rào đó, nhưng không thể nào chui qua được. Lúc ấy có một người đàn 

ông mặc áo choàng màu trắng, đầu đội khăn đến gọi tên tôi, đưa cho tôi một quyển sổ và 

bảo tôi xem. Tôi mở quyển sổ ấy ra, tôi thấy trong ấy ghi lại tất cả những tội tôi đã phạm, 

nhưng cũng có những tội đã được gạch bỏ. Người đàn ông ấy giải thích cho tôi biết rằng, 

khi làm được một việc tốt thì xoá bỏ một tội. Tôi nhìn thấy lại tất cả những gì tôi đã làm, 

và tôi nghe thấy có tiếng vang như tiếng sấm phán với tôi rằng: “Ta sẽ không bao giờ tha 

cho con nữa nếu con còn huỷ hoại thân xác con”. Giật mình, tôi quá sợ hãi, tôi vội xin lỗi 

Chúa, và tôi lại hứa với Chúa rằng tôi sẽ không phạm tội nữa.  

Tôi ngoan được một thời gian ngắn, nhưng rồi lại “ngựa quen đường cũ” với bản tính 

háo thắng, ham đi chơi, và bạn bè chung quanh cứ rủ rê, tôi lại làm Chúa buồn. Lúc ấy 

bạn bè tôi cứ nói với tôi rằng: những gì tôi thấy trước kia chỉ là do tôi tưởng tượng, là do 

sợ hãi quá nghĩ ra thôi, chứ không phải là sự thật. Và trong ý nghĩ của tôi bị “sự dữ” chi 

phối nên tôi cũng cho rằng những gì tôi thấy trước kia đều là ảo giác. Tôi nghĩ: “làm gì 

có Chúa”, cứ chơi đi, không thì thiệt thòi, bởi vì “chết là hết”. Làm gì có Chúa, làm gì có 

hình phạt. Có ai nhìn thấy hình phạt Chúa dành cho kẻ đã chết bao giờ đâu? Nên cứ chơi, 

cứ chơi đi… Và từ đó các sự kiện đã lần lượt xảy ra trong tôi:  

• Ngày 01/08/2009, Ông ngoại tôi mất, và đến ngày 09/09/2009 thì tôi nhìn thấy 

Linh hồn ông ngoại tôi là một làn khói màu xám và trong đó có hình dạng của ông ngoại 

tôi. Rồi tiếp theo sau đó thì tôi nhìn thấy linh hồn người em họ của tôi, trước khi sắp chết 

đã cùng với linh hồn ông ngoại về nhà tôi trong bộ dạng rất sợ hãi. Em họ của tôi chết vì 
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bị bệnh AIDS, nên trước khi sắp chết, linh hồn của em họ tôi bị ma quỷ đi theo đông lắm. 

Tôi nhìn thấy ma quỷ có răng nanh, mắt sếch, mặt dữ tợn, trai gái, trẻ già có đủ… Trong 

đời tôi không có gì khủng khiếp cho bằng nhìn thấy chúng, mà do Chúa muốn dạy dỗ tôi 

nên Ngài cho tôi nhìn thấy chúng rất rõ. Quá sợ hãi, tôi mới chạy đến Nhà Thờ dâng lễ và 

xưng tội, (đây là lần tôi trở lại cùng Chúa sau 4 năm sống hoang đàng). Và càng lúc mắt 

tôi lại trông thấy ma quỷ càng rõ, chúng là một làn khói đen (đen như khói đốt rác), và 

trong làn khói đó có hình dạng của chúng. Ở chỗ nào tôi cũng trông thấy chúng, thậm chí 

nhắm mắt lại tôi vẫn thấy chúng, ban ngày cũng như ban đêm, chúng hù doạ phá phách 

tôi làm tôi khủng hoảng tinh thần, cả ngày tôi không dám ở trong nhà, tôi lang thang ở 

ngoài đường từ tảng sáng đến tối với tâm trạng sợ hãi như một người bị bệnh thần kinh.  

Mẹ tôi nghĩ tôi đã bị “quỷ nhập”, nên đã dẫn tôi đến một Cha Dòng nhờ Cha cầu 

nguyện giúp đuổi quỷ. Lúc đó, quá kinh hãi, nên tôi cứ năn nỉ xin Cha giúp đuổi hết chúng 

đi. Tôi xin Chúa đừng để mắt tôi nhìn thấy gì hết, rồi tôi xin hứa với Chúa rằng: “con xin 

chừa mọi tội lỗi, con sợ hãi lắm rồi”.  

Vào cầu nguyện trong Nhà Thờ, nhìn lên tường nơi treo cây Thánh Giá Chúa chịu 

chết, Chúa cho tôi nhìn thấy lại cách sống của tôi và những tội tôi đã phạm từ bé cho tới 

bây giờ. Nhắm mắt lại tôi vẫn trông thấy, hai mắt tôi như một camera chiếu lại trên tường 

những diễn biến cuộc đời của tôi. 

Vào trong Nhà Thờ Fatima Bình Triệu, nhìn lên Cung Thánh, khi mọi người đang ở 

dưới đọc kinh cầu nguyện và cất cao bài hát: (Kìa Bà nào đang tiến lên… ) Chúa cho tôi 

nhìn thấy hình ảnh Đức Maria từ trời cao ngự xuống giang hai tay ban bình an cho mọi 

người, đi theo sau Đức Mẹ là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Và trong óc tôi nghĩ đến 

điều gì về Chúa, thì Chúa lại cho tôi trông thấy. (Ví dụ: tôi nghĩ đến cuộc tử nạn của Chúa 

Giêsu, thì hai mắt tôi như camera chiếu một dài phim về cuộc tử nạn của Chúa, tôi nghĩ 

đến trái tim Chúa, thì Chúa cho tôi thấy quả tim Chúa bị bóp méo, bị gai nhọn quấn vòng 

quanh đâm vào chảy máu, và bên trên quả tim, lửa bốc cháy…) Tôi nghĩ đến linh hồn thì 

Chúa cho mắt tôi nhìn thấy cảnh linh hồn đền tội như thế nào! Tôi nghĩ đến ma quỷ, thì 

Chúa cho nhìn thấy chúng và những hình phạt chúng đang phải chịu.  

Lúc 12 giờ đêm, nhìn lên tấm hình “Lòng Chúa thương xót” cầu nguyện, tôi thấy 

Chúa đưa tay vẫy tôi lại. Lúc đầu, tôi vẫn chưa tin là Chúa, tôi nghĩ ma quỷ đang phá tôi. 

Một lúc sau bình tĩnh lại, tôi tin thật đó là Chúa, tôi trèo lên ghế đưa hai bàn tay rờ vào 

tấm hình, tôi thấy nhịp tim Chúa đập, và hơi nóng từ tấm hình lan toả ra nắm lấy hai bàn 

tay của tôi. Lúc đó, tôi quá vui sướng hạnh phúc và xen lẫn sự hối hận, đau đớn đến tột 

cùng, tim tôi thắt chặt lại, và tôi thưa cùng Chúa rằng: “Cha ơi! Con đã sai rồi, con thật 

lòng xin lỗi Cha vì con đã làm quá nhiều việc tội lỗi để Cha phải đau lòng”. Khi đó toàn 

thân tôi tê rần và được bao phủ bằng một hơi ấm, Chúa nhấc tôi lên bay lơ lửng và kể từ 

ngày đó Chúa đã làm phép lạ trên tôi…  

Tôi không nghe được tiếng Chúa, tôi chỉ cảm nhận Chúa qua nhịp tim đập nơi hai bàn 

tay và đỉnh đầu của tôi. (Ví dụ: khi tôi hỏi Chúa về một việc gì đó, thì Chúa trả lời đúng 

hay sai qua nhịp tim đập, nếu đúng thì tôi nghe tim đập, nếu sai thì không nghe gì hết). 

Trên đỉnh đầu tôi là hành động của Chúa Cha, tay trái là hành động của Chúa Giêsu, tay 

phải tôi là hành động của Mẹ Maria, nhắm mắt lại tôi nhìn thấy Chúa Thánh Thần với 

hình ảnh Chim Bồ Câu. 

 

Những Diễn Biến Chúa Hành Động Trong Tôi:  

- Bước đầu:   

Chúa hướng dẫn tôi rửa tội cho những Linh Hồn người ngoại giáo sắp chết và giúp 

họ cũng những Linh Hồn người có đạo thống hối tội lỗi trước lúc chết. Trong số những 
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người này đa số là đàn ông, và có cả những trẻ nhỏ khoảng 3 đến 4 tuổi. Đàn ông tôi đặt 

tên thánh tất cả là Giuse, đàn bà là Maria để dễ nhớ mà cầu nguyện cho họ.   

- Bước hai:   

Chúa cho tôi nhìn thấy trên Bàn Thờ hoặc trên bầu trời tên những Vị Thánh (tác giả) 

và số của đoạn Tin Mừng nào đó mà Chúa đang muốn dạy tôi (mở cuốn Kinh Thánh đến 

trang đó, thì tôi biết Chúa muốn dạy tôi điều gì). Sau đó, Chúa cho tôi nhìn thấy viễn cảnh 

của “Ngày Tận Thế” là nhiều nhất. Chúa còn cho tôi nhìn thấy hình ảnh của các Linh Hồn 

đang đền tội trong Luyện Ngục và Hoả Ngục kèm theo những hình phạt mà họ đang chịu. 

Chúa còn dạy cho tôi cách nhận biết tội, cách tránh tội, cách đền tội, cách cầu nguyện, 

cách giúp đỡ các linh hồn, cách thờ phượng Chúa và cách kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha 

mẹ, và người thân đã qua đời.  

“Với người đã chết”: Chúa cho tôi biết được linh hồn họ đang ở đâu, (Thiên Đàng, 

Luyện Ngục, hay Hoả Ngục), và nếu Linh Hồn họ đang ở Luyện Ngục thì phải đền tội 

bao nhiêu năm.  

“Với người còn sống”: Chúa cho tôi biết được, nếu họ phải chết ngay lúc này thì linh 

hồn họ ở đâu và phải đền tội bao nhiêu năm.  

Chúa còn cho tôi nhìn thấy hình ảnh của U-Ngục, Luyện Ngục, và Hoả Ngục.  

 

- Bước ba:   

Kể cho tất cả mọi người nghe về những gì Chúa cho tôi thấy và kêu gọi mọi người 

hãy “Ăn Năn Thống Hối”.  

 

Những Điều Chúa Dạy:  

-   Phải năng đọc Kinh Thánh và đọc kinh Mân Côi hằng ngày.  

-  Lần chuỗi Mân Côi xong phải để chuỗi ở nơi trang nghiêm hoặc quàng lên trên Cây 

Thánh Giá. 

-   Tất cả mọi người nên đeo cỗ Tràng Hạt Mân Côi trên cổ, hoặc trên tay để tránh sự cám 

dỗ của kẻ dữ.  

-   Phải đem tặng cỗ Tràng Hạt Mân Côi cho những người chưa có.  

- Từng giọt nước mắt của người sống khóc, rơi vào người đã chết là một “phương thuốc 

kỳ diệu” làm cho linh hồn người chết bớt nóng nảy.  

 

- Chúa còn dạy cách liệm người chết: Đeo vào cổ hoặc vào tay người chết cỗ Tràng 

Hạt Mân Côi, hai tay chắp lại trước ngực và ôm Tượng Chịu Nạn. Chỉ chôn theo 

người chết một cái gối và một cái mền (chăn) đắp, không nên chôn theo đồ đạc, quần 

áo vô ích, hãy đem tất cả những thứ còn lại của người chết mà bác ái cho người 

nghèo.   

Tóm lại, Chúa dạy mọi người gom lại còn hai điều quan trọng, đó là “kính Chúa và 

yêu người 

Kính Chúa: là làm tất cả mọi việc đẹp lòng Chúa. Vâng lời Chúa trong mọi sự, 

cầu nguyện cùng Chúa mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ, mọi khắc. Khi cầu nguyện, hãy tâm 

sự và trò chuyện mật thiết với Chúa như cha với con, như anh với em… Cầu nguyện 

bằng cả khối óc, bằng cả con tim… dâng cả tâm hồn lên cho Chúa. Đừng cầu nguyện 

với một cái đầu rỗng tuếch, đừng cầu nguyện như một thói quen phải làm hằng ngày 

và đừng cầu nguyện một cách máy móc.  

        Luôn nhớ cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ. Kiểm điểm lại bản thân mình 

sống thế nào trong ngày, và nhớ luôn thống hối tội lỗi trước Chúa.  
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-  Sáng vừa mới thức dậy, phải biết tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một ngày mới, và 

xin dâng lên bản thân và mọi việc trong ngày cho Chúa, xin Chúa đổ ân sủng để chúng ta 

đều làm đẹp lòng Chúa.  

-  Yêu người: yêu người chung quanh như yêu chính mình. Yêu người thì phải sẵn 

sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm mà họ đã gây cho mình, và phải luôn nhớ mà cầu nguyện cho 

riêng họ, cho tất cả mọi người chung quanh và cho cả những người đã qua đời. Yêu người 

thì phải biết chia cơm  

nhường áo cho người. 

MẶC KHẢI: VỀ CÁCH THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA 

Và Cách Tưởng Nhớ Những Người Đã Chết 

 

- Hình ảnh người đã chết: Không được để trên kệ thờ, không được để ngay dưới bàn 

thờ Thiên Chúa, không được để cùng một phía tường nơi có bàn thờ Chúa.  

- Không được treo hình ảnh người đã chết chung với hình ảnh của người còn sống. 

Nên treo hình ảnh người đã chết qua một góc riêng của phía tường khác để dễ tưởng nhớ 

mà cầu nguyện cho Linh Hồn họ chứ không được thờ. 

- Chỉ được thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi. 

- Không được để hình các Thánh, và các đồ đạc trong nhà như đồng hồ, kệ sách, lịch, 

tranh ảnh… ngang với bàn thờ Thiên Chúa.  

- Không được dùng chổi (kể cả chổi lông gà) để phủi, để quét bụi trên bàn thờ Thiên 

Chúa, phải dùng cái khăn sạch riêng mà lau bàn thờ. Ở Nhà Thờ cũng vậy, phải dùng cây 

dài quấn khăn vào mà lau, mà phủi bụi.  

- Bàn thờ Thiên Chúa chỉ được để nến, đèn dầu, và hoa. Để tỏ lòng tôn kính, tri ân 

cảm tạ, ta nên dâng hoa và trái cây cho một mình Thiên Chúa mà thôi, không được dâng 

hoa, dâng trái cây cho người đã chết.  

- Không được đốt nhang, cắm nhang, để lư nhang trên bàn thờ Thiên Chúa và người 

đã chết, vì đốt nhang là hình thức cúng bái cho ma quỷ.  

- Ở nhà, người mới chết chưa chôn, thì cũng không được để hoa và thắp nến. Và khi 

chôn rồi, thì ở nhà và cả ngoài mộ cũng không được cắm hoa, và thắp nến nữa. (Chúng ta 

chỉ đốt nến và dâng hoa trên bàn thờ Thiên Chúa; để cầu nguyện cho người chết. Chứ 

không phải đốt nến và dâng hoa cho người chết theo thói đời; hãy bỏ thói quen vòng hoa 

phúng điếu; để tập trung cầu nguyện xin lễ cầu nguyện giúp người qua đời đang phải đền 

tội)  

- Hãy năng cầu nguyện và dùng nước Thánh mà lau, mà vẩy lên mộ, lên lư cốt để cho 

linh hồn người chết được mát mẻ, vì khi đi đền tội, linh hồn bị lửa thiêu đốt nóng rát lắm. 

 

Mặc Khải Về Cách Giúp Các Linh Hồn 

Thời gian này là thời gian Chúa sắp quang lâm, nên Chúa ban nhiều ân sủng cho các 

linh hồn đang bị giam trong Luyện Ngục. Cho dù các linh hồn có bị án phạt đền tội lâu đi 

chăng nữa, nếu có người trần gian xin lễ, cầu nguyện, thống hối, ăn chay hy sinh, hãm 

mình, bác ái, yêu thương… ý chỉ cho các linh hồn thì Chúa sẽ giảm bớt tội cho các linh 

hồn rất nhanh.  

Việc Chúa tha tội nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào người trần gian. Và đặc biệt cả 

một gia đình, hay một cộng đoàn cùng hiệp nhất cầu nguyện cho một linh hồn nào đó 

hoặc là cho các linh hồn, thì các Linh Hồn đó được Chúa tha hình phạt và số năm đền tội 

giảm xuống rất nhiều. 

Bây giờ Chúa còn mặc khải thêm: Chúa và Mẹ Maria đang trông chờ từng giây 

phút, người trần gian bằng lòng chấp nhận hy sinh, chấp nhận tất cả những đau khổ, 
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và nhất là giữ được sự chay tịnh (chay khổ) trong suốt 40 ngày liên tiếp giống Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria dâng lên Chúa Cha xin tha tội cho các linh hồn.  

 

Những điều kiện người trần gian phải làm để cứu các linh hồn:  

- Phải thống hối tội mình, tham dự Thánh Lễ cho sốt sắng, cầu nguyện một cách chân 

thành, hết lòng ước ao xin Chúa cứu các linh hồn. Trong lòng không được giận hờn, 

phải biết yêu thương và tha thứ cho người khác. Như thế, Chúa sẽ giảm tội cho các 

linh hồn nhiều lắm, vì của lễ đó đẹp lòng Chúa. Còn nếu không làm được như vậy, 

của lễ ấy Chúa vẫn nhận, nhưng Chúa chỉ giảm đỡ một phần tội cho các linh hồn mà 

thôi, vì của lễ ấy chưa đẹp lòng Chúa nhiều.  

- Khi xin lễ, phải xin chung cho các linh hồn, không được xin ý chỉ riêng cho một linh 

hồn nào hết, vì như thế đối với Chúa là rất ích kỷ. Trong lòng mình muốn xin cho linh 

hồn nào thì Chúa đã biết rõ, và Chúa cũng đã tha bớt tội cho linh hồn đó rồi.  

 

- Cơ hội Chúa ban cho các linh hồn:  

Con người ngày nay sống tự do quá mức, thêm nữa là xã hội ngày càng văn minh hiện 

đại, khiến người ta càng phải chạy theo trào lưu vật chất để đáp ứng thoả mãn nhu cầu 

của mình, nên càng lúc con người càng phạm tội. Họ không còn biết kính sợ Thiên Chúa 

nữa, họ làm tất cả những gì miễn là điều đó có lợi cho họ, và vì thế nên họ tự tìm đến con 

đường diệt vong. Toàn thể thế giới đang sống trong giai đoạn cuối, giai đoạn của “ma quỷ 

tự do tung hoành” luôn cám dỗ con người phạm tội. Vì thế đến ngày Chúa Quang Lâm để 

phán xét lần thứ hai thì đa số loài người ta sẽ tự đi vào Hoả Ngục hết. Chúa rất thương 

nhân loại, Chúa không muốn con cái Chúa bởi tội lỗi mà phải chịu nhận lấy những án 

phạt, nên Chúa ban cho một đặc ân: đó là việc Chúa Mạc Khải lại cho người thế gian thấy 

những gì sắp xảy đến trên quả địa cầu, để họ biết mà ăn năn thống hối ngay tội mình, thì 

may ra sẽ cứu lấy được Linh Hồn họ khỏi bị quăng vào nơi chỉ có “khóc lóc và nghiến 

răng”. 

Khi con người vừa tắt thở, thì Linh Hồn đi thẳng đến Toà Chúa chờ phán xét 

(Phán Xét Lần Thứ Nhất). Lúc đó linh hồn họ tự nhìn thấy lại tất cả những tội lỗi 

họ đã phạm trong suốt cuộc đời khi họ còn sống nơi trần gian, và linh hồn họ sẽ biết 

nơi họ phải đến để đền tội (Luyện Ngục hay Hoả Ngục).  

 

Họ đau khổ vô cùng, vì họ không thể làm gì để cứu linh hồn họ được nữa, có hối hận 

thì cũng đã quá muộn màng, mà những người còn sống lại không trông thấy được những 

sự đau đớn của họ đang phải chịu để mà cứu họ. Bởi thế cho nên, có rất… rất là nhiều 

những linh hồn chết đã lâu lắm rồi mà vẫn còn đang bị giam trong Luyện Ngục vì không 

ai biết mà cầu nguyện cho họ. Hai thế giới thật là trái ngược: người còn sống làm được 

mọi thứ trong hiện tại nhưng không biết gì cả về tương lai; người chết biết tất cả mọi sự 

ở tương lai nhưng không thể làm gì được trong hiện tại. Vì vậy người đã chết họ rất trông 

chờ sự cứu giúp của người còn sống là “hãy luôn nhớ và cầu nguyện cho họ”.  

Có hai điều quan trọng mà mọi người cần phải làm ngay bây giờ để cứu lấy chính linh 

hồn của mình khỏi bị án Hoả Ngục đời đời, đó là lúc nào chúng ta cũng phải biết dốc lòng 

thống hối tội lỗi, phải biết yêu thương, tha thứ và giúp đỡ cho những người chung quanh 

chúng ta. 

 

Mặc Khải Về Ân Sủng 
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Trong kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước 

Cha trị đến, “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”… dưới đất người trần gian xử 

như thế nào, thì trên trời Thiên Chúa cũng xử như làm vậy.  

 

Tù nhân         <---->    Linh hồn 

Thẩm phán    <---->    Thiên Chúa 

Tù giam         <---->     Luyện Ngục 

Chung thân   <---->     Hoả Ngục tạm giam 

Tử hình          <---->    Hoả Ngục đời đời 

 

Cha mẹ ở thế gian, có đứa con hư hỏng, phạm tội bị xử án tù, mà còn biết chạy chọt 

Luật Sư bào chữa cho con để mong được giảm án. Thì Thiên Chúa (Cha trên trời) cũng 

thế, mặc dù đó là đứa con cứ phạm tội mãi, cứ đóng đinh Chúa hằng ngày hằng giờ… 

thậm chí còn kết án tử hình Chúa mà Chúa vẫn tha, tha hoài tha mãi, tha từng phút từng 

giây nó hối hận. Chúa rất thương các linh hồn, Chúa muốn cứu các linh hồn, vì thế Chúa 

mới mặc khải cho người còn sống biết cách thức cầu nguyện để giúp các linh hồn nhanh 

được tha tội. Các linh hồn dù có phải đền tội lâu trong Luyện Ngục, rồi cũng có ngày được 

hạnh phúc cùng Chúa trên Thiên Đàng.  

 

Điều Quan Trọng Cần Biết: Trong thời gian cuối cùng này, Chúa còn phân biệt 

hai loại Hoả Ngục: Hoả Ngục Tạm Giam Và Hoả Ngục Đời Đời.  

Nhưng khi Chúa Quang Lâm để phán xét lần thứ hai rồi, thì chỉ còn một Hoả 

Ngục đời đời. 

Mặc Khải Về:  

U Ngục Luyện Ngục & Hoả Ngục 

Hình ảnh của U Ngục: là nơi giam giữ các linh hồn Thai Nhi đang bị mắc tội Tổ Tông 

Truyền. Hình dáng U Ngục là dạ con người đàn bà, và cửa của U Ngục là cửa mình của 

người đàn bà. Bên trong U Ngục có một Thai Nhi lớn do Chúa tạo ra để canh giữ các Thai 

Nhi. Quái vật Thai Nhi này có răng nanh và móng tay đen. Khi người trần gian cầu nguyện 

cho Thai Nhi nào, thì bàn tay Thiên Chúa nhấc thai nhi đó ra khỏi cửa của U Ngục.  

Các Thai Nhi khác gào khóc xin được ra, và cố tìm cách chạy ra cửa nhưng bị quái 

vật Thai Nhi canh giữ bắt lại, và bàn tay quái vật quấn chặt cổ Thai Nhi cho đến khi mặt 

tím tái không khóc được nữa, thì quái vật ấy mới bỏ Thai Nhi ra, và cánh cửa U Ngục 

đóng kín lại. Bên trong U Ngục rất nhơ nhớp và tối tăm, các Thai Nhi ở trong rất đông 

như ổ kiến. Những Thai Nhi được thả ra rất ít, bởi trên trần gian ít ai nghĩ đến Linh Hồn 

Thai Nhi mà cầu nguyện, vì đa số họ không tin là có các Linh Hồn Thai Nhi, họ nghĩ rằng 

các Thai Nhi còn nhỏ không vướng mắc tội gì nên sẽ được vào ngay Thiên Đàng.  

Trong khi con người chúng ta ngày càng tội lỗi, quan hệ tình dục bừa bãi, số lượng 

các thai nhi bị giết bỏ ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng thai nhi bị nhốt trong U Ngục 

quá đông và quá lâu. Có hình ảnh các Thai Nhi bị giết nhiều đến mức Chúa múc từng xô 

có xác Thai Nhi mà đổ xuống giếng Thai Nhi, múc hết xô này đến xô khác, trong đó xác 

các Thai Nhi ngập xấp xỉ miệng giếng.  

Chúa rất thương các Thai Nhi, và Chúa muốn người trần gian nhớ xin lễ cầu nguyện 

cho các Linh Hồn Thai Nhi.  

* Hình ảnh của Luyện Ngục: là nơi giam giữ những Linh hồn phạm tội trọng, nhưng 

đã biết ăn năn thống hối tội lỗi trước lúc chết và khi còn sống biết yêu thương người khác. 
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Luyện Ngục gồm có: Luyện Ngục biệt giam, và Luyện Ngục đền tội.  

 

- Luyện Ngục biệt giam: là nơi giam giữ những linh hồn phạm tội nặng hơn những linh 

hồn giam trong Luyện ngục đền tội (biết tội mà vẫn cứ phạm). Luyện Ngục biệt giam 

giống hình con mắt người ta, cửa Luyện Ngục biệt giam là con ngươi. Ở đó linh hồn 

bị thiêu đốt, lửa cháy phừng phực, kèm theo hình phạt của Thiên Chúa tạo ra dành để 

sửa trị lỗi linh hồn đã phạm (mắc lỗi gì thì đền lỗi đó). Linh hồn đau đớn, nóng rát 

đưa tay lên xin cứu.  

- Luyện Ngục đền tội: tuỳ theo mức độ linh hồn phạm khi còn sống (vài tháng… cũng 

có thể lên đến 100 năm không chừng) hình phạt do Chúa tạo ra để sửa trị lỗi lầm họ 

đã phạm (mắc lỗi gì thì đền lỗi đó).  

Tất cả các linh hồn trước khi vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc mãi mãi, đều phải 

vào qua Luyện Ngục để thanh tẩy tâm hồn cho hoàn toàn trong sạch, không còn vết nhơ 

của tội lỗi, mới thực sự xứng đáng đứng trước Nhan Thánh Chúa.  

 

•   Hình ảnh của Hoả Ngục: (có hai loại Hoả Ngục):  

       - Hoả Ngục đời đời: là nơi dành cho tất cả những linh hồn bị mất quyền làm con 

Thiên Chúa. Khi còn sống, họ phạm tội rất trọng, phạm trong 10 điều răn của Chúa, lặp 

đi lặp lại nhiều lần, trước lúc chết chẳng biết ăn năn thống hối. Và trong cuộc sống của họ 

không có tình yêu thương. 

  

- Hoả Ngục tạm giam hay còn gọi là Hoả Ngục chờ Chúa phán xét lần thứ hai: là nơi 

dành để giam những linh hồn phạm tội rất trọng trong 10 điều răn của Chúa, lặp đi lặp lại 

nhiều lần, nhưng trước khi chết đã biết ăn năn thống hối. Tội đáng phải bị sa vào hoả ngục 

đời đời. Nhưng vì người đó đã biết thống hối tội mình, nên Chúa ban cho linh hồn đó một 

cơ hội còn được làm con Thiên Chúa bằng cách Chúa giam linh hồn đó vào Hoả Ngục 

Tạm Giam hay còn gọi là Hoả Ngục chờ Chúa phán xét lần thứ hai. Những linh hồn này 

cứ bị đền tội và chịu hình phạt ở đây mãi, đợi cho đến ngày Chúa Quang Lâm phán xét 

lần thứ hai thì Chúa tha cho những linh hồn ấy ra Luyện Ngục.  

Hình phạt ở Hoả Ngục nặng hơn hình phạt ở Luyện Ngục  

 

Luyện Ngục gần Hoả Ngục, nằm trong lòng đất, là một cái nhà lớn dành cho các Linh 

Hồn đền tội. Các linh hồn đền tội qua hai bước: 

- Bước 1: Các linh hồn phải đi đền tội tại những nơi họ đã phạm lỗi ở trần gian. Đền 

tội bằng cách quỳ xuống xin lỗi Chúa cho đến khi nào Chúa tha thì thôi. Ví dụ: làm sai ở 

ngoài đường thì ra đường quỳ xuống đền tội… Làm sai ở Nhà Thờ thì vào Nhà Thờ quỳ 

xuống đền tội… Phạm tội ở đâu thì đền tội ở đó, có khi đền tội ngay tại nhà mình, bên 

cạnh người thân, nhưng người thân không hề hay biết. Nhiều khi nghe được những lời 

thậm tệ của người thân nói về mình, đau lòng khóc để đền tội. 

- Bước 2: Khi linh hồn đền tội ở trần gian xong, thì linh hồn sẽ về cái nhà chung gọi 

là Luyện Ngục để đền tội tiếp. Ở đây các linh hồn tiếp tục đền tội với các hình phạt Chúa 

tạo ra để sửa trị lỗi sai của mình. Các linh hồn vừa chịu đền tội, vừa chờ đợi những Thánh 

Lễ, những kinh nguyện, những hy sinh, bác ái… của người thân, người trần gian… để 

Chúa tha bớt hình phạt, giảm bớt thời gian đền tội, cho linh hồn mau về hưởng hạnh phúc 

cùng Chúa trên Thiên Đàng. 

Các Thánh – Người trần gian – Linh hồn 

là một hệ tuần hoàn, theo hình tam giác.  
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- Người trần gian cầu nguyện cho các linh hồn mau về Thiên Đàng. Khi các linh hồn 

về Thiên Đàng làm Thánh, các Thánh lại cầu nguyện xin Chúa ban cho người trần gian 

được may mắn khoẻ mạnh, để người trần gian có điều kiện giúp các linh hồn. Cứ thế mà 

xoay chuyển.  

 

 

MẶC KHẢI VỀ VIỄN CẢNH CỦA NGÀY TẬN THẾ 

(Lần Thứ Nhất) 

 

* Chủ nhật, ngày 03/01/2010 lúc 23 giờ 10 phút:  

Đức Mẹ tỏ mình ở Việt Nam nhiều là vì Việt Nam có quá nhiều người đang sống 

tội lỗi.  

Nước Việt Nam là nước đầu tiên sẽ có bắt đạo, vì chính trong hàng Giáo Sĩ có nghi 

kỵ tranh chấp lẫn nhau, từ đó sẽ gây ra mâu thuẫn và bắt bớ. Các hàng Giáo Sĩ không chịu 

tin vào những điều mạc khải của Chúa, họ luôn nghĩ mình là đạo đức, thông thái, họ kiêu 

ngạo, ham tiền nên bị sa chước cám dỗ.  

 

* Thứ Hai, ngày 04/01/2010 lúc 21 giờ:  

       Năm 2013, đang chiến tranh thế giới, Chúa quang lâm ngay trong lúc chiến 

tranh đang khốc liệt.  

      Trung Quốc gây chiến tranh thế giới sang Mỹ và Anh. Nhìn thấy hình ảnh máy 

bay thả bom nguyên tử, núi lửa phun trào.  

Brazil còn tượng Chúa giang tay. Việt Nam còn tượng Đức Mẹ LaVang, tượng Đức 

Mẹ Tà Pao, tượng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, tượng Đức Mẹ Nhà Thờ Đức Bà Saigon, 

tượng Chúa Tao Phùng và tượng Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu, Đức Mẹ Mễ Du còn nguyên 

cả vùng… 

Nhìn thấy hình ảnh Chúa mở cái hộp ra, và Chúa thả những viên ngọc như đom đóm 

xuống quả địa cầu. Viên ngọc ấy rơi vào chỗ nào, thì chỗ ấy sáng rực lên. Chúa cứu chỗ 

đấy không bị tàn phá.  

Thấy hình ảnh Chúa bắt lũ quỷ ném vào Hoả Ngục giống như vòng xoáy cơn lốc 

xoáy, cuốn hút hết cả đám quỷ. 

Thấy hình ảnh Chúa Cha dùng tay tóm gọn tên quỷ cầm đầu là Luxiphe ném vào Hoả 

Ngục. Tên quỷ này bị nhốt ở giữa, chung quanh bị đá chèn cao lên trông giống như một 

Kim Tự Tháp, mà tên quỷ này bị đè giống như Tôn Ngộ Không bị đè trong núi. Tên quỷ 

cầm đầu này bị chèn ở giữa trung tâm Hoả Ngục, còn lũ quỷ khác bị nhốt chung quanh.  

 

Hình ảnh của Hoả Ngục trông giống như hố sâu của một núi lửa đã phun trào, trên 

miệng hố  

Chúa lấy đá đè lên. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy khói bay lên, và ở trên miệng hố 

Hoả Ngục có cây Thánh Giá sáng rực, chói loà. (hoả ngục bị Chúa cai trị).   

 

* Ngày 06/01/2010 Lúc 21 giờ 04 phút:  

- Thấy hình ảnh hội họp (Đại hội Satan) 

- Thấy hình ảnh đám tang Đức Giáo Hoàng Benedichto để trong quan tài đơn 

sơ. Từ trên xuống, thấy hình ảnh một Đức Giáo Hoàng khác lên ngôi với ký hiệu là 

con Đại Bàng phía sau lưng áo, số 3 và số 7, ngôi sao 5 cánh, cây thông và dấu X, và 

rất nhiều ký hiệu khác nữa…  
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* Ký hiệu của Thiên Chúa là hình ảnh của Chim Bồ Câu (Chúa Thánh Thần) và 

Cây Thánh Giá xuôi đơn sơ mộc mạc, không hoa văn hoạ tiết hay phát quang gì hết.  

* Tất cả những hình ảnh Thánh Giá rườm rà, phát quang hay hoa văn hoạ tiết, 

đều bị nhiễm của ma quỷ. 

* Nước Việt Nam xảy ra bắt đạo đầu tiên ở Kontum. Thấy một Đức Giáo Hoàng 

khác lên ngôi mặc áo dòng đen, có bắt đạo, có chặt đầu…  

 

Những ai chống lại lệnh của Giáo Hoàng đều bị bắt sống. Thấy hình ảnh bắt các Linh 

Mục, các Ma-Sơ (ma soeur), và các giáo dân bỏ vào hòm, đẩy đi xay nhuyễn, rồi đem 

thiêu. Sau đó họ lấy tất cả các tro thiêu xác ấy trộn thêm thuốc tây và nhiều thứ nữa… 

nhồi vào bánh để làm ra Bánh Thánh. Vì vậy, toàn thể dân Chúa khi thấy có tử đạo thì 

đừng rước Mình Thánh Chúa nữa, mà chỉ nên rước lễ thiêng liêng thôi. Ai theo nguỵ Giáo 

Hoàng này có nghĩa là đã bước qua Thánh Giá của Thiên Chúa… 

     * Đức Mẹ rung chuông báo động, giờ phút đã đến gần:  

   Khi nguỵ Giáo Hoàng thống trị, toàn thể địa cầu bị cháy đỏ (cháy đỏ ở đây nói 

về việc bắt đạo và tử đạo).  

   Từ trên cao nhìn xuống, thấy quả đất màu đen, chung quanh cháy đỏ và thấy 

hình cây Thánh Giá ngược ở trên quả địa cầu (Ngược ở đây có nghĩa là làm sai, làm 

trái lại quy luật của Thiên Chúa.)  

  

• Tử Đạo Và Chiến Tranh Xảy Ra Cùng Một Lúc. 

- Thấy hình ảnh người ta bắn vũ khí hạt nhân vào bờ biển phía Tây của nước 

Mỹ gần Washington làm lõm một lỗ, biển bị chấn động mạnh, nước dâng lên tràn 

vào đất liền làm nhà cửa bị sập và đổ nát hết.  

 

- Chiến tranh tàn khốc, khói bụi chiến tranh bao phủ, toàn thể địa cầu không 

thấy ánh sáng mặt trời đâu cả, tối đen như mực.  

- Thấy hình ảnh tối đen như thế mà người ta vẫn đánh nhau, họ dùng vũ khí hạt 

nhân bắn vào quả thiên thạch làm quả thiên thạch bị vỡ tung ra thành nhiều thiên 

thạch nhỏ. Từng chùm thiên thạch bị vỡ nhỏ ấy trông giống như từng chùm nho rơi 

vào quả đất làm quả đất bùng cháy dữ dội.  

       - Thấy hình ảnh rỗng đất ở dưới đáy biển vì bị hút dầu, nên khi từng chùm thiên 

thạch nhỏ ấy rơi xuống đụng vào đáy biển làm vỡ tung lòng đất ra, biển bị chấn động 

mạnh gây ra sóng thần dữ dội.  

 

     - Từ trên cao nhìn xuống, thấy hình ảnh quả đất bị nứt ra. Mảng thiên thạch to 

nhất rơi vào biển khơi gần đất liền nơi có dấu hiệu “X”, là trung tâm nguỵ Giáo 

Hoàng đang ở (Châu Á khúc gần Châu Âu), làm cho sập đất và sóng thần dâng rất 

cao đổ vào cuốn sạch chẳng còn gì cả.  

 

- Thấy hình ảnh nhiều nơi khác bị động đất, rẽ đất ra chôn vùi cả một thành phố.  

- Tại Mỹ: thấy hình ảnh chỗ tượng Nữ Thần Tự Do bị sập nát tất cả vì chiến tranh vũ 

khí hạt nhân… và chỗ có cây cầu dài bắc ngang qua eo biển, sóng thần tràn vào từ hai 

phía cuốn sạch.  

- Tại Trung Quốc: thấy hình ảnh sóng thần giống như bốn miệng của con rồng ở bốn 

phía tràn từ biển vào cuốn gần hết.  

- Tại Ấn Độ: bị chiến tranh, bị thiên thạch và bị sóng thần tàn phá và mất gần hết.  
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- Tại Israel, Italy, Japan, Singapore, Hong Kong, Columbia, Malaysia, Thái Lan, 

Anh… Và tất cả mọi nơi trên thế giới cũng đều chịu chung số phận bị tàn phá và con 

người ta chết gần hết.  

- Những nơi thờ hình tượng, ngẫu tượng như Lào, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, 

Malaysia… sẽ xuất hiện những con vật trông giống con chim Cú Mèo, có mỏ nhọn, gai 

nhọn, cánh bay như chuồn chuồn, đuôi như con ong, chui ra từ ảnh tượng đó, chui ra từ 

lòng đất, phá hoại mùa màng, cắn đốt người ta. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn 

những con vật đó mà thôi. Thấy hình ảnh người ta và sư sãi bị thiêu sống.  

- Toàn thể địa cầu đen kịt và cháy như biển lửa. Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha lấy 

quạt dập tắt cũng không được. Đức Mẹ Maria cho thấy nước Việt Nam bị cháy lửa từ Hà 

Nội cho tới Khánh Hoà (cháy ở đây nói lên sự tàn khốc của tử đạo).  

 

Dưới lòng đất, có những con như: rắn, rết sâu bọ và nhiều con khác nữa rất lớn 

bò lên phá hoại mùa màng theo hình cây Thánh Giá có số 7 và số 3, và từ điểm này 

người ta cho rằng: tại người Thiên Chúa Giáo sống không tốt nên phải chịu tai hoạ. 

Từ đó người vô tín thấy ai theo đạo Thiên Chúa thì họ giết hết.  

 

* Tất cả nơi đâu có dấu hiệu “X” đều bị Thiên Chúa tiêu diệt 

- Ở gần biển thì bị sóng thần 

- Ở gần rừng thì bị thiên thạch lửa (sao chổi) từ trời phun lửa xuống đốt cháy 

• - Ở gần núi thì bị núi lửa phun trào. 

• - Ở đồng bằng thì bị mưa đá.  

- Thấy hình ảnh: thiên thạch lửa từ trời rơi xuống biển sát đất liền ở Nam Bán 

Cầu, làm băng tuyết vỡ tan, sóng thần dâng cao. Từ trên cao nhìn xuống quả đất bị 

xẻ làm hai từ đầu Nam Bán Cực.  

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha dùng xẻng múc đất từ thiên thạch khác đổ xuống 

quả đất cho đến khi lòi ra ngòi lửa, và Đức Chúa Cha dùng tay đẩy ngòi lửa xuống 

đốt cháy quả đất.  

- Từ dưới nhìn lên, thấy hình ảnh Đức Chúa Cha bị lưỡi gươm đâm và ruột (Ngài 

rất đau lòng như bị dao đâm vô ruột vậy). Ngài đã khóc, Ngài lấy tay quệt nước mắt 

vì Ngài thấy hầu hết nhân loại đã làm theo luật mới của nguỵ Giáo Hoàng: (luật mới 

sai, không đúng với quy luật cũ của Thiên Chúa).  

 

Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria ban ân sủng: 

Thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria thả cỗ Tràng Hạt Mân Côi của Đức Mẹ xuống bao phủ 

các ảnh tượng như: tượng Đức Mẹ Lavang, tượng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, tượng Đức 

Mẹ Nhà thờ Đức Bà Saigon, tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, tượng Chúa Giêsu giang tay Vũng 

Tàu, tượng Chúa Giêsu giang tay Brazil… Những ảnh tượng này còn nguyên nhưng chung 

quanh ảnh tượng đều bị đổ nát.  

-- Tất cả mọi người phải vào nhà, đóng kín cửa lại để nước và lửa khỏi tràn vào 

nhà.  

-- Trong nhà phải có nến phép, tượng Chịu Nạn, các tượng sách Kinh và hình 

ảnh của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và sách Kinh Thánh…                                                                     

-- Mọi người trong nhà phải quây quần lại với nhau, quỳ gối xuống, đầu đội khăn, 

tay cầm chuỗi Mân Côi để cầu nguyện, dốc lòng thống hối, xin Chúa tha tội. Nhắm 

mắt lại hoặc ngủ đi, cấm không được nhìn ra ngoài.  

-- Phải có áo ấm, chăn mền, và nhiều thứ khác nữa, v.v… có thể ủ ấm được thân 

thể (vì tối đen không có ánh sáng mặt trời nên lạnh lắm).  
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-- Phải dự trữ một số lương thực như: bánh mì, mì gói, gạo, nước tương, nước 

mắm, muối… và nhất là nước uống phải dự trữ nhiều thùng lớn đủ để sử dụng trong 

những ngày ấy. 

-- Không phải tất cả đều chết, những ai sống đẹp lòng Chúa thì được cứu.  

-- Thấy hình ảnh Chúa cứu những người nghèo đang ở trong cái chòi lá. Chung 

quanh chòi lá đó, Thần Khí Chúa bao phủ như những làn sương, nên nước và lửa 

không tràn vào nhà được.  

-- Những đứa trẻ sinh ra trong thời khắc đó được Chúa bảo vệ.  

-- Từ dưới nhìn lên, thấy hình ảnh Đức Chúa Cha giang hai tay, Đức Mẹ Maria 

đứng trên quả địa cầu, tay bế Chúa Giêsu hài nhi giơ cao lên, Cây Thánh Giá lửa, 

các đạo binh Thiên Thần tiêu diệt quỷ mở đường cho Chúa Giêsu quang lâm.  

 

-- Bảy sắc cầu vồng là một đường thẳng trông giống tấm thảm. Vòm trời mở ra, 

Chúa Giêsu quang lâm bằng xe ngựa kéo màu trắng, ngựa trắng. Ngài mặc áo trong 

màu trắng, áo ngoài màu đỏ, tay trái cầm trượng, tay phải giơ lên cao.  

 

Ngay vòm trời là Ngai vàng của Thiên Chúa. Đức Chúa Cha ngự trên trời, bên 

phải Chúa là Đức Mẹ Maria, bên trái Chúa là thánh cả Giuse. Hai bên hình “chữ V 

ngược” là chỗ đứng của các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần.  

Bên dưới hình “chữ V xuôi” là chỗ đứng của Triều Thần Thánh. Tất cả đều có 

màu vàng sáng chói. Chúa Thánh Thần là hình ảnh của Chim Bồ Câu bay lượn trên 

đầu Đức Chúa Cha.  

-- Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Thánh Thần đi xuống Luyện Ngục đưa những 

Linh Hồn đền tội sắp được tha về Thiên Đàng (những linh hồn này bóng sáng từ nửa 

người trở lên đầu).  

 

-- Thấy hình ảnh Chúa dùng tay đẩy tháp Ai Cập: Các xác ướp bị cột chặt nay 

bật tung ra đứng lên. Các mồ mả vỡ tung ra hết, xác chôn trong mồ thì đứng lên từ 

mồ. Xác chết dưới biển thì đứng lên từ nước. Xác thiêu thì đứng lên từ tro bụi. Tất 

cả các xác người ta sống lại, đứng lên chờ Chúa phán xét lần thứ hai.  

 

       •  Những người theo dấu hiệu “X” đều phải vào Hỏa Ngục đời đời (không phán 

xét lại).  

 

-- Từ trên cao nhìn xuống, thấy hình ảnh các người ở trong Hỏa Ngục đời đời 

này rất nhiều và lúc nhúc giống như một ổ kiến. 

 

-- Những Linh Hồn ở trong Hỏa Ngục tạm giam, lúc này Chúa tha cho ra Luyện 

Ngục biệt giam hay Luyện Ngục đền tội tùy theo số tội họ đã phạm và số đức ái khi 

còn sống họ đã làm. 

-- Thiên Chúa tái tạo Trời mới, Đất mới: Thần khí Chúa bao phủ quả đất. Bầu 

trời đang đỏ và đen trở thành màu xanh lá cây, bông hoa nở đẹp và rất to, cây lúa 

tốt tươi, nước mát từ lòng đất phun lên… Mặt trời nhảy múa, thú vật chui ra từ khe 

núi, từ lòng đất. Lúc này tất cả mọi người khi còn sống đều được chiêm ngưỡng dung 

nhan Thiên Chúa.  
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-- Từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống mỉm cười. Ở dưới đất, người ta đang thu 

gặt, sống hiền hòa, chân chất (hình ảnh này thấy ở những chòi lá, người da đen, mặc 

khố). 

 

 

MẶC KHẢI VỀ VIỄN CẢNH CỦA NGÀY TẬN THẾ 

(Lần Thứ Hai) 

 

* Thứ Năm, ngày 25/02/2010 vào lúc 21 giờ 45 phút:  

        Chúa mặc khải tiếp tục những sự việc và biến cố sẽ xảy ra trên thế giới trước 

và trong   ngày Chúa đến.  

- Thấy hình ảnh rò rỉ chất phóng xạ của vũ khí hạt nhân, chất phóng xạ này nhiễm 

vào nguồn nước, và không khí làm nhiều người chết.  

- Thấy hình ảnh người ta làm những băng đĩa đã nói sai về cuộc đời của Chúa Giêsu 

và Hội Thánh Công Giáo.  

- Thấy hình ảnh mọi người rất sợ hãi và bỏ chạy tán loạn khi nhìn thấy tảng thiên 

thạch đang rơi lơ lửng trên bầu trời.  

- Thấy hình ảnh người ta phát hiện ra vacxin chữa được bệnh ung thư.  

- Thấy hình ảnh Trung Quốc phát động chiến tranh vũ khí hạt nhân.  

- Thấy hình ảnh khí gas nấu ăn, bị rò rỉ ô nhiễm làm chết người… Máy lạnh trong 

nhà, trong văn phòng cũng thải ra khi độc gây chết người.  

- Thấy hình ảnh người ta bị chết vì bệnh ung thư do sử dụng đồ đạc của Trung 

Quốc như: giầy dép, quần áo, vải vóc (vì chất phóng xạ của vũ khí hạt nhân làm 

ô nhiễm nguồn nước).  

- Thấy hình ảnh xuất hiện những dĩa bay.  

- Thấy những hình thù lạ như số và chữ nổi trên những cánh đồng lúa, đồng hoa, đồng 

cỏ.  

- Thấy hình ảnh sóng thần đánh gẫy một cây cầu (cầu này rất dài)  

- Thấy hình ảnh những trang sức làm bằng vàng, bằng cẩm thạch đã khắc hoạ 

những Thánh Giá hoa văn, hoạ tiết như hình vẽ, là do ma quỷ bày ra. 

 

* Thứ Bảy, ngày 27/02/2010, lúc 15 giờ 15 phút:  

     - Thấy hình ảnh một chiếc máy bay đâm thẳng vào tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ.  

- Thấy hình ảnh phóng vũ khí hạt nhân. 

- Thấy hình ảnh tối đen như mực, mọi người phải dùng nến để thắp sáng.  

 

- Thấy hình ảnh lò vũ khí hạt nhân bị rò rỉ và phát nổ. Chất phóng xạ màu xanh 

của vũ khí hạt nhân chảy vào nước, làm ô nhiễm nước uống, nước tắm và không khí 

ở nhiều nơi.  

- Thấy hình ảnh họp Hội Nghị Liên Hiệp Quốc.  

- Thấy hình ảnh mặt trời chiếu thẳng đứng ngay trên một tảng băng lớn (núi băng 

lớn nhất thế giới), làm băng tan nhanh, sạt lở tuyết… Băng ở đây tan chảy gần hết, 

nước băng tan chảy ra biển, nước biển dâng cao lấn sâu vào đất liền chiếm nhiều 

diện tích…  

 

- Thấy hình ảnh Satan với cây Thánh Giá hoa văn hoạ tiết (bên trong màu xanh 

ngọc bích, bên ngoài là lửa)  
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- Thấy hình ảnh động đất vùi chết nhiều người.  

- Thấy hình ảnh người ta hò hét bỏ chạy, khi nhìn thấy những cục đá tuông từ trên 

núi xuống, như cơn lũ quét đè chết rất nhiều người (người ở đây đội khăn, mặc áo 

dài chùng giống như người Trung Đông)  

 

- Từ trên cao nhìn xuống, thấy hình ảnh một cơn bão rất lớn (lớn hơn nhiều lần so với 

cơn bão Katrina đổ vào nước Mỹ năm 2004). Quầng bão rất rộng làm ảnh hưởng cả địa 

cầu.  

- Từ trên cao nhìn xuống, thấy hình ảnh xuất hiện rất nhiều chuột. Ở nơi đây chỉ thấy cát 

như sa mạc, vậy mà chuột nhiều đến nỗi đen cả mặt đất. Chuột chạy vào nhà dân cắn cả 

người, phá hoại hoa màu, mùa màng.  

- Thấy hình ảnh một con đê cũ kỹ bị vỡ. Con đê này lớn lắm, thường xuất hiện trên danh 

lam thắng cảnh chiếu trên truyền hình.  

  - Thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam bị bùng cháy lửa, giống lửa chiến tranh: 4 

  - Thấy những số: 4 1 3 7 8 & 11 12 13.  

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha mặc áo sáng lóng lánh như mặt trời (áo màu vàng 

viền màu cam). Tay trái Chúa cầm một vòng tròn phát quang màu đỏ cam, tay phải 

cầm một thanh gươm chẻ đôi hình tượng ngẫu tượng (tượng này rất lớn được những 

người cuồng tín thờ lạy.)  

  - Thấy hình ảnh các sư sãi thắp nhang quỳ xuống lạy Trời khẩn xin.  

- Thấy hình ảnh mặt trời nuốt mặt trăng (giống hình ảnh nhật thực toàn phần). 

Thấy Mặt Trời giao chiến với Mặt Trăng (mặt trời đốt cháy mặt trăng và mặt trăng 

phun nước lên mặt trời)  

 

- Thấy xuất hiện những chữ như: INRI, AVE MARIA, GIÊSU, và Chim Bồ Câu 

khổng lồ bay lượn giữa bầu trời.  

- Thấy hình ảnh lửa bùng cháy do chiến tranh tràn lan khắp địa cầu làm rất nhiều 

người chết.  

- Thấy hình ảnh các Thiên Thần vai có cánh xuất hiện giữa bầu trời, tay cầm Tù 

Và, cầm kèn thổi liên hồi. Đức Mẹ Maria đứng trên cụm mây trắng, bên trong Mẹ 

mặc áo dài màu đen, bên ngoài Mẹ khoác một áo choàng cũng màu đen, điểm kết 

những viên ngọc sáng lạn lấp lánh như kim cương. Đuôi áo choàng của Mẹ xoè ra 

như đuôi con Công đủ màu sắc, và được nhiều Thiên Thần nhỏ đỡ lên. Trên đầu Mẹ 

Maria đội một vương miện 12 ngôi sao, và trên tay Mẹ cầm cỗ Tràng Hạt Mân Côi. 

Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Thần ngự trên Ngai vàng giữa 

tầng trời, và toàn thể Triều Thần Thánh vây quanh Mẹ Maria.  

 

- Thấy hình ảnh một con Rắn màu đen, đầu Rồng gồm có bảy đầu. Đầu chính 

giữa của con Rắn đội triều thiên. Da con Rắn trơn trượt như da con Hải Cẩu, có hai 

cánh như cánh con Dơi, có hai cái mang như mang con Khủng Long, miệng nó khè 

ra lửa. Nó từ dưới đất bay lên bầu trời giao chiến với Mẹ Maria. Trong lúc này đây, 

từ trên cao nhìn xuống, Quả Địa Cầu bùng cháy dữ dội. Tay Mẹ Maria rút ra một 

thanh gươm sáng như ánh Sao Chổi, có đính nhiều viên ngọc ròng rất đẹp, chém con 

Rắn và bản thân Đức Mẹ Maria đạp nát đầu con rắn. 

 

- Thấy hình ảnh trên Thiên Đàng mở tiệc ăn mừng. Bàn tiệc được dọn ra. Thiên 

Đàng rất đẹp không nơi nào sánh bằng. Các Thiên Thần thổi kèn múa hát. Tất cả 
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Triều Thần Thánh mặc áo trắng sáng vô ngần, quây quần, xúm xít nói chuyện vẻ 

mặt hân hoan tràn ngập niềm vui sướng.  

 

- Thấy hình ảnh các Thánh và các Thiên Thần dạt qua hai bên chừa một lối cho Đức 

Mẹ Maria đi ra. Tất cả Triều Thần Thánh bái lạy Đức Mẹ. Lúc này Đức Mẹ mặc bên 

trong là áo dài trắng, bên ngoài Mẹ cũng khoác một áo choàng màu trắng đẹp lộng 

lẫy phủ từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Viền áo choàng điểm kết những viên ngọc 

màu cam lấp lánh. Đuôi áo choàng dài và rộng được Các Thiên Thần nhỏ đỡ lên. Trên 

đầu Mẹ Maria đội một vương miện bằng vàng kết 12 ngôi sao, và trên tay Mẹ ôm bó 

hoa huệ.  

 

- Thấy hình ảnh tổ phụ Abraham và 12 Tông Đồ râu dài, mặc áo đỏ ngồi trên ghế. 

Đằng sau các Tông đồ có rất nhiều Thánh đứng.  

 

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha, mặc áo choàng màu đỏ, đầu đội Vương miện. Giữa 

Đức Chúa Cha và Triều Thần Thánh ngăn cách nhau bằng một cánh cửa. Cánh cửa 

này được mở ra, tất cả Triều Thần Thánh trên Thiên Đàng cúi lạy và hân hoan vui 

sướng khi được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Lúc này đây, Đức Mẹ Maria 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha và một lần nữa, tất cả Triều Thần Thánh quỳ xuống bái 

lạy tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ.  

 

- Thấy hình ảnh phán xét kẻ dữ: Lúc này Mẹ Maria không phải là người bào chữa, 

cứu giúp tội nhân nữa mà chính Mẹ là Đáng luận phạt kẻ dữ. Và từng kẻ dữ một, ngồi 

lên ghế sắt để trả lời những câu hỏi của Đức Maria. Kẻ dữ ở đây có người trí thức mắt 

đeo kính cận, có người mặc đồ Veston, có người mình đầy thương tích, đứt tay, đứt 

chân, máu me lênh láng… Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa và Triều Thần 

Thánh, từng kẻ dữ một đó bị Đức Mẹ Maria xéo đi và đẩy xuống lửa Hỏa Ngục.  

        Thấy hình ảnh Thiên Đàng và Hỏa Ngục cách nhau rất gần. Từ Hỏa Ngục muốn 

lên Thiên Đàng phải đi qua một đoạn dây leo nhỏ, bề ngang khoảng 20cm, không có 

tay vịn đung đưa lúc lắc. Đoạn dây này bắc ngang qua một hồ lửa rất kinh khủng và 

ghê rợn, chưa từng thấy ở trần gian này. Khi vượt qua được đoạn dây leo này, thì còn 

phải leo lên một cái thang dây nữa mới vào được Thiên Đàng. Cái thang dây này lắc 

qua lắc lại, chung quanh thang xuất hiện những vật thể, những cái cây… luôn va đập 

vào người leo thang để cho họ rớt xuống hồ lửa (nếu không có sự trơ giúp của Thiên 

Chúa không một ai có thể vượt qua được đoạn dây leo và cái thang dây này).  

 

- Chúa dẫn đi xem Hỏa Ngục: Đường vào hỏa ngục là một ống tròn dài ngoằn ngoèo 

rộng khoảng 2m. Ở chỗ này có lửa màu xanh, đi vào sâu thêm một lúc nữa thì thấy 

lửa màu vàng cam. Ở trong đó có rất nhiều Linh Hồn đang rên la thảm thiết, đau đớn 

vì bị lửa đốt. Rồi lại thấy hình ảnh một bên băng giá, nhiều người thất thểu đi qua đi 

lại, nằm co ro…  

 

- Thấy hình ảnh: tên quỷ Luxiphe bị nhốt chung với một số cận thần thân tín của nó 

trong một cái hang đầy màu xanh của chất phóng xạ vũ khí hạt nhân. Sức nóng ở đây 

bằng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Chúng nó bị vật vờ đau đớn nhìn rất kinh hãi, 

thân hình nó nhỏ thó ốm yếu và bộ dạng của nó nhìn rất ghê rợn (giống người ngoài 

hành tinh). Nó xấu xí ghê tởm, cao khoảng nửa mét, xung quanh nó xì ra những gai 

nhọn và nước dơ bẩn.  
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- Thấy hình ảnh những người đã chết đi từ dưới biển lên đất liền. 

  

* Thứ Bảy, ngày 27/02/2010 vào lúc 21 giờ 45 phút:  

- Thấy hình ảnh người ta chạy lên núi vì sóng thần (trông thấy VN cũng bị ảnh hưởng 

của sóng thần).  

 

- Thấy hình ảnh bầu trời bị xé ra, có rất là nhiều (nhiều lắm) những quả cầu lửa bị 

ném xuống mặt đất.  

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha ngồi trên Ngai Vàng, bàn chân của Ngài đạp lên quả 

địa cầu, bàn tay của Chúa múa làm phép thần thông (như hình ảnh trộn quân cờ 

Domino) làm ra những phong ba bão táp và những cục lửa ném xuống. 

- Thấy hình ảnh nhiều nhà cửa bị chôn vùi dưới đống bùn đất.  

 

- Thấy hình ảnh: hơi nguyên tử (phóng xạ) toả ra khắp nơi, lửa bùng cháy, và bom 

đạn bay vùn vụt trên bầu trời và trên đầu người ta.  

 

- Thấy con người bắn vũ khí hạt nhân lên khối thiên thạch, bắn đến đâu thì bị cong 

ngòi rớt xuống đến đó. Chỉ bắn vô được mảng vỏ của khối thiên thạch mà thôi. (giống 

như lột vỏ hột điều). Mảng vỏ so với khối thiên thạch thì rất bé, nhưng khi nó rơi 

xuống quả đất thì mảng vỏ ấy rất khổng lồ. Mảng vỏ này rơi trên biển gần đất liền, 

làm ra sóng thần dữ dội:   S 3 A M V 3 5 P 3 4 A S 5 3 7 8 

 

* Chủ Nhật, ngày 28/02/2010 vào lúc 23 giờ 05 phút: 

- Thấy hình ảnh Trung Quốc gây ra chiến tranh.  

 

- Thấy hình ảnh băng tan, nước dâng lên cao miệng đê, làm vỡ đê. Nước tràn vào đất 

liền. Đất ở vùng đê này thấp hơn mặt nước biển, giống như thung lũng có nhiều cây 

cối: 3 A 4 5 3 & 3 A 8 3 

- Thấy hình ảnh một bàn tay rất to (y như bàn tay không khí) đẩy một con đê cho vỡ 

ra.  

 

- Thấy hình ảnh bầu trời mở ra, có một bàn tay rất lớn ném một vật gì đó xuống biển, 

vật đó  

đụng vào lòng biển nổ tung, gây chấn động mạnh làm sóng thần (nơi có cây cầu rất 

dài). Sóng  

thần dâng cao đổ xuống đánh gãy cây cầu. Việc này xảy ra ban ngày, vì thấy hình ảnh 

xe cộ đang tấp nập chạy từ dưới lên cầu:  A 3 7 8 7 3 V A 5 S 3 A 

 

- Thấy hình ảnh: trên trời chim bay loạn xạ, dưới biển cá voi, cá heo và nhiều loại cá bỏ 

chạy một cách khẩn cấp. Rồi lại thấy một con cá khác rất lớn bị mắc cạn.  

 

- Thấy hình ảnh ban ngày trời rất nắng và nóng. Ban đêm trên bầu trời xuất hiện một 

vệt sáng lạ trông giống như bóng đèn điện bay lượn khiến nhiều người nhìn ngó. Một 

lúc sau, vệt sáng đó mất đi, thì một khối thiên thạch khổng lồ thù lù bay lơ lửng trên 

không trung làm mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn:  3 A 3 1 V M 
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- Thấy hình ảnh: một cánh tay (từ cùi chỏ tới bàn tay) tách bầu trời ra, thả xuống nước 

những con vật kỳ quái gần giống như con cá, và người ta bị những con vật này ăn thịt.  

      - Thấy hình ảnh: Một địa điểm ngay khúc bờ biển có mái vòm, nơi đây có những vị 

trí tiêu biểu nói riêng về vẻ đẹp của một đất nước thường hay được chiếu trên truyền hình 

bị sóng thần dâng cao, chỉ còn thấy chóp đỉnh của mái vòm:  3 A 7 8 

- Ban đêm, nhìn lên bầu trời đầy sao thấy hình ảnh: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Hài 

Đồng, Đức Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria ban bình an:  3 A 3 5 

- Thấy hình ảnh một con rắn rất to màu xanh lá cây, đầu có vảy Rồng, thân mình 

da cá sấu chui ra từ cửa hang:  3 A 3 5 

 

- Thấy hình ảnh Chùa chiền bị đốt cháy:  4 A 

 

-Thấy hình ảnh ban đêm, bầu trời tối đen như mực. Từ ngoài vũ trụ nhìn vào, 

thấy khối thiên thạch giáp sát quả đất. Vị trí thiên thạch rơi ngoài biển khơi giáp đất 

liền. Ngay lúc này đây, Nguỵ Giáo Hoàng đứng giang hai tay ban bình an cho nhân 

loại. Chúa chỉ dấu hiệu cho thấy, nhận ra nguỵ Giáo Hoàng này là do ngay sau lưng 

áo của hắn có hình con chim Đại Bàng. Từ dưới nhìn lên, thấy khoảng cách từ mặt 

đất lên bầu trời càng lúc càng gần: 3 A 5 3 

 

-Thấy hình ảnh: Ban đêm trên bầu trời, chiếu lại quang cảnh Chúa Giêsu sinh 

ra đời, và Chúa Thánh Thần với hình dạng Chim Bồ Câu khổng lồ đang bay lượn: 

3 A S 3 4 5 7 

 

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha điều khiển tinh tú và quả đất. Chúa đưa hai bàn 

tay đảo qua đảo lại làm xáo trộn (như đảo quân cờ Đôminô). 

 

- Thấy hình ảnh: một bàn tay không khí rất to lớn bẻ gãy cây cầu dài.  

- Thấy hình ảnh Chuột bọ: 8 3 

- Thấy hình ảnh khô hạn, nước biển rút hết, chỉ còn toàn là cát:  8 S A O 3 

 

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha hiện ra rất lớn trên bầu trời và con người dùng 

vũ khí hạt nhân bắn Chúa. Bàn tay của Chúa nắm bắt lại những vũ khí đó và ném 

trả lại nơi đã bắn Chúa…  

 

* Thứ Hai, ngày 01/03/2010 lúc 23 giờ: 

- Thấy cảnh đói kém, mọi người không ở trên mặt đất nữa, đào đất chui nấp 

xuống hố (sợ bị ăn thịt). 

- Thấy hình ảnh người ta bắt người về đánh đập, trói lại và xẻo thịt để ăn. Người 

còn sống, chúng bắt giết và chia nhau ăn. Người đã chết vừa mới chôn xuống đất, 

chúng ra đào mà lấy hòm lên trộm xác chết về chia nhau ăn. Và những hình ảnh trên 

xuất hiện ở Việt Nam. 

-   Thấy hình ảnh một con Rít khổng lồ chui từ dưới đất lên:  3 A 1 7 3 

-   Thấy hình ảnh ở khắp nơi có rất nhiều con Rít màu vàng lan tràn trên mặt đất, trên các 

Đô Thị, Thành Phố và các toà nhà. Lúc đầu kích thước nó nhỏ như con sâu róm, lúc sau 

kích thước nó bự kinh khủng, to gấp mười lần con người:  3 A 3 1 3 

 

- Thấy hình ảnh người ta chế tạo ra bánh lọt để nấu chè, ăn rất nguy hiểm cho sức khoẻ 

của con người, vì trong đó có rất nhiều hoá chất độc hại. Lúc đầu bánh lọt chỉ có một 
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màu đen thùi lùi như dầu hắc. Sau đó họ cho vào một số bột màu xanh và màu xám và 

qua vài công đoạn chế biến, họ đã làm ra bánh lọt, sương sa hột lựu để bán cho người 

nấu chè. Hiện tượng này xảy ra ở Việt Nam:  8 3 5 6 

- Thấy hình ảnh một con rít khổng lồ màu cam đỏ băng ngang đường ray khi một 

đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh sắp đến. Kích thước của con rít này về bề ngang 

của nó bằng bề ngang của đoàn tàu và chiều dài của nó gấp đôi đoàn tàu:   3 S 4 3 

 

- Thấy hình ảnh một con Rít khổng lồ bị đốt cháy:  A X H 3 

- Thấy hình ảnh miệng Hoả ngục mở ra lửa cháy bừng bừng, con rắn bị đốt cháy đang 

quằn quại đau đớn. Thân nó cuốn lên cây Thánh Giá theo hình chữ S và thấy một bàn 

chân khổng lồ từ trời cao đưa xuống đạp nát đầu con rắn và đạp nó vào hoả ngục: 3 J 3 7 

 

- Thấy hình ảnh Chúa Cha dùng hai bàn tay của Ngài bốc lửa từ mặt trời ném xuống 

đốt quả đất: 3 A 1 3 1 2 

- Thấy hình ảnh con rắn hiện nguyên hình người, quỳ gối xuống xin Đức Mẹ Maria 

tha tội. Đức Mẹ không tha, Đức Mẹ tiêu diệt nó, Mẹ lấy kiếm chém nó đứt làm hai: 8 A 

3 S 8 3 

 

* Thứ Tư, ngày 10/03/2010, lúc 23 giờ 20 phút:  

- Thấy hình ảnh nhiều người đong gạo vào bao và phân chia cho nhiều người 

khác.  

 

* Thứ Tư, ngày 16/06/2010 lúc 00 giờ 30 phút:  

- Thấy hình ảnh Đức Chúa Cha hiện ra trên bầu trời và thấy cửa Thiên Đàng 

đóng lại, 

- Thấy cả hàng triệu con rắn từng đốt đen và trắng chui từ dưới đất lên, và trong 

hang bò ra. 

- Thấy hình ảnh chiến tranh nguyên tử, 

- Thấy hình ảnh nước biển nhiễm mặn vào ruộng lúa, 

- Thấy tuyết lở; 

- Thấy bão mặt trời; 

- Thấy nhiều nhà cao tầng bị sập đổ (nơi có tượng Nữ Thần Tự Do).  

 

* Thứ Năm, ngày 15/07/2010 lúc 00 giờ 20 phút: 

- Thấy hình ảnh, đang lúc sóng thần dâng, thì giữa biển khơi xuất hiện một người 

khổng lồ mặc áo trắng dùng tay hất vào bờ.  

- Thấy hình ảnh bản đồ hình chữ S: Từ mũi Cà Mau đến Phan Thiết và từ Khánh 

Hoà ra tới Ninh Bình xuất hiện quầng bão rất lớn trên bầu trời, nước dâng cao lên 

tới nhà lầu cao tầng.  

- Thấy một con rắn dài bò lên cánh đồng, để lại dấu lằn hình thù của nó trên đầu.  

- Thấy cảnh nam nữ quan hệ tình dục và phá thai. 

       - Thấy cảnh đói khát chia cơm gạo.  

 

* Thứ Năm, ngày 15/07/2010, lúc 23 giờ 15 phút:  

- Thấy hình ảnh một máy bay nổ tung lên trên bầu trời. 

- Thấy hình ảnh một con cá sấu to lắm đang bò trên đất liền, cua bò từ dưới biển lên bờ 

chạy tán loạn. 

- Ngoài khơi có sóng thần, đất liền có núi lửa phun.  
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- Thấy hình ảnh ngôi sao năm cánh cháy lửa. Bên ngoài các cảnh khói đen kịt, chính 

giữa ngôi  

sao lửa đỏ cháy dữ dội.  

- Thấy hình ảnh cửa trời mở ra, Đức Chúa Cha mặc áo trắng, tóc bạch kim dài đến 

trái tim Chúa, cỡi trên lưng con chim Phượng hoàng màu trắng, mặc áo choàng trắng 

giống áo Đức Giáo Hoàng mặc, tay cầm kiếm.  

- Từ dưới đất nhìn lên bầu trời, mọi người đều nhìn thấy một bóng sáng rực giống 

hình ảnh người, và từ từ bóng sáng này hiện rõ ra hình ảnh Đức Chúa Cha sáng rực tim 

trở lên đầu (ảnh nửa người). 

- Thấy hình ảnh: một cây Thánh Giá màu vàng trắng treo Chúa Giêsu như hình 

vẽ, ngay chữ INRI thay bằng con chim Đại Bàng.  

 

- Thấy hình ảnh một ngụy giáo hoàng mặc áo choàng, đầu đội mũ, tay cầm 

trượng với cây Thánh Giá (ngược). 

- Thấy hình ảnh một người: mặc áo choàng trắng, bàn tay cầm kiếm nhỏ có đính 

ngọc màu xanh bích…  

 

* Thứ Ba, ngày 10/08/2010 lúc 16 giờ 05 phút: 

- Thấy rất nhiều cụm lửa từ trời rớt xuống quả đất làm người ta hoảng sợ chạy 

tán loạn. Những cụm lửa cứ rơi liên tục. Từ ngoài không gian nhìn vào thấy cụm lửa 

cứ như đang rượt đuổi người ta. 

 

* Thứ Tư, ngày 13/10/2010 lúc 13 giờ 30 phút: 

- Tại nhà thờ Fatima Bình Triệu, nhìn thấy hình ảnh Nước Việt Nam từ Bắc 

xuống Nam bị cháy lửa đỏ rực, trừ một khoảnh của vùng đuôi chữ S không bị cháy 

là nhờ Đức Mẹ Maria lấy đuôi áo choàng của Mẹ che lại.  

 

- Thấy hình ảnh Trái Tim Chúa bị bóp nát.  

- Thấy Chúa ghi trên nóc Nhà Thờ nơi cổng chính: Hãy xin Lễ Đền Tạ Thánh 

Tâm Chúa, lễ cầu cho người tội lỗi biết ăn năn thống hối, và lễ cầu cho các Linh hồn 

Ông Bà Tổ Tiên. 

- Thấy hình ảnh một người đang khóc (hối hận). Chúa Cha ôm tội nhân vào lòng, 

Ngài cũng khóc (vui mừng).  

- Thấy hình ảnh trên Thiên Đàng các Thánh mở tiệc ăn mừng.  

 

* Thứ Bảy, ngày 23/10/2010 Lúc 7 giờ sáng: 

- Nhìn thấy trên cung thánh nhà Thờ Đền Chúa Cứu Thế những số:  1 8 3 3 & 1 8 3 5 

* Thứ Bảy, ngày 30/10/2010 Lúc 02 giờ sáng:  

- Nhìn thấy: có chiến tranh, có đói khát, có sóng thần:  2 3 1 1 & 3 1 1 1 

- Nhìn thấy một bàn tay lửa rất to từ trên trời cao đưa xuống gom bắt tất cả những 

người bị cháy như cột lửa đang chạy tán loạn dưới đất. Và cũng ngay trong lúc đó, bàn 

tay lửa ấy cuộn những phong ba bão táp cùng đất cát đánh gãy đổ cây Thánh Giá ngược 

và vùi chôn luôn dưới lòng đất:  3 4 5 JAN 

 

Lời Cầu Nguyện Sau Cùng:  

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vô cùng. Trước tiên con cảm tạ Chúa đã cho con sinh ra 

từ một gia đình Công Giáo, để khi đã sai, đã rời khỏi Chúa rồi, đến lúc hối hận quay trở 

lại, con dễ dàng tin và cảm nhận thấy Tình Yêu của Chúa nhiều hơn. Kế đến là Chúa đã 
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không bỏ đứa tội lỗi như con phải hư mất đời đời, chẳng những Chúa đã cứu con, mà 

Chúa còn cứu cả gia đình con và cứu luôn những người tin vào lời Mạc Khải của Chúa. 

Chúa ơi! Nhiều khi con tự hỏi, tại sao Chúa lại thương con đến thế? Giữa muôn muôn 

triệu triệu người thế gian sống tốt hơn con, nếu Chúa chọn họ để sai đi, thì lời Mạc Khải 

của Chúa sẽ được nhiều người tin nhận hơn phải không thưa Chúa?  

Lạy Chúa, tất cả những gì con ghi lại trên đây, chỉ có Chúa biết và con biết đó là sự 

thật. Chúa  

ơi, khi con kể lại những gì Chúa đã cho con thấy bằng chính đôi mắt của con thì những 

người tin  

và nghe theo thì rất là ít. Chung quanh con bây giờ, đa số họ cho là con “khùng”. Họ nhìn 

vào quá khứ của con, họ không tin những gì con thuật lại là đúng, vì một đứa đầy tội lỗi 

như con thì làm sao lại được Chúa chọn để sai bảo. Có người còn nói với con rằng: “Đức 

Thánh Cha, Các Linh Mục, các Tu Sĩ… đạo đức như thế kia nếu Chúa muốn Mạc Khải 

thì đã chọn rồi, thế nên làm gì có sự việc này, chỉ toàn là những điều bịa đặt, những lời 

gian dối, những trò của ma quỷ”. Họ không tin, họ phỉ báng, con đau lòng lắm. Vâng, con 

đau vì bị sỉ nhục… có đấy nhưng ít thôi, vì đúng tội con rồi, con đã làm thì con xin chịu 

để đền bớt tội ngay thế gian, còn hơn ngày sau phải bị lửa thiêu đốt lâu dài. Con đau vì 

lời Chúa không được đón nhận thì nhiều hơn, tim con như bị bóp nghiền, lòng con tan 

nát. Tại cái quá khứ tội lỗi của con cho nên người ta không thể tin được những gì Chúa 

đã làm trên con, và họ vô tình lờ bỏ qua mất ơn cứu độ của Thiên Chúa.  

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy tha lỗi cho con, một đứa con đáng bị nguyền rủa này, 

con đấm ngực khóc tội của con, chỉ tại con tất cả, chỉ tại con tất cả… Bây giờ con mới 

hiểu tại sao Chúa cho con nhìn thấy trái tim Chúa bị bóp méo, bị rỉ máu… ắt hẳn Chúa 

cũng đau đớn khôn cùng vì loài người ta cứng lòng không tin nhận Chúa. Ngày xưa, trong 

ba năm Chúa đi rao giảng Nước Trời, Chúa đã làm bao nhiêu là phép lạ. Chúa đã đem đến 

biết bao nhiêu điều lành cho Thiên hạ, Chúa là người không có vết nhơ tỳ ố tội lỗi như 

con, nhưng chỉ vì Chúa là con của một gia đình đơn sơ nghèo khó, cha lại là một bác thợ 

mộc tầm thường, mẹ là một phụ nữ nhà quê giản dị, nên đa số người ta cũng không thể 

tin nhận Chúa đã được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để kêu gọi người tội lỗi ăn năn 

thống hối, người ta đã xua đuổi Chúa, xô Chúa xuống núi… thậm chí họ còn cho Chúa là 

bị quỷ ám. Trong Kinh Thánh lời Chúa cũng đã nói: “Liệu tới ngày Chúa đến, trên thế 

gian này còn mấy người có lòng tin?”. 

Lạy Chúa, loài người chúng con trên thế gian đầy tội lỗi, nhưng vì bản tính kiêu căng, 

nên chúng con dấu tội mình, chúng con không khiêm nhường, nên không nhận ra tội đã 

luôn luôn vạch lá tìm sâu để bơi móc tội của người khác, để lên án, để chỉ trích. “Chúng 

con chỉ nhìn thấy cái xà trong mắt người khác mà lại không bao giờ nhìn thấy cái đà to 

tướng trong mắt mình”. Chung quy lại là vì chúng con sống ích kỷ, không biết yêu thương, 

không biết tha thứ, luôn ghen tương ganh ghét người khác, đồng nghĩa với việc chúng con 

tự chọn án chung cục cho chính bản thân chúng con.  

Lạy Chúa, vì tình yêu mà Chúa đã cứu con từ chỗ bóng tối của tội lỗi đem trở ra ánh 

sáng của sự bình an. Thì giờ đây con cũng tha thiết nài xin Chúa, cũng vì tình yêu bao la 

của Chúa, xin Chúa tuôn đổ ân sủng cách riêng cho từng mỗi người chúng con trên thế 

gian, để mọi người tin nhận Chúa ăn năn thống hối tội ngay, quay đầu trở lại mà nhận 

lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Một vài lời kính gửi các anh chị em 

Ngày giờ Chúa đến đã rất, rất gần lắm rồi, mà nhân loại chẳng mấy người tin, chẳng 

mở lòng để nhận ơn cứu độ của Chúa. Nghĩ đến đây, tôi càng đau đớn trong lòng vô cùng. 
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Những gì tôi thuật lại trên đây, chẳng thấm thía gì so với những cảnh tượng hãi hùng mà 

Chúa đã cho chính hai mắt tôi nhìn thấy: con người ta ngụp lặn trong lửa đời đời không 

có lối thoát, cánh cửa Thiên Đàng sau ngày Chúa Quang Lâm đóng kín lại. Khi Chúa đến 

lần thứ hai để phán xét thế gian, để tái tạo Trời mới Đất mới, thì hầu hết nhân loại chẳng 

mấy người còn sống; vậy thì còn được mấy ai cầu nguyện cho ai nữa, đồng nghĩa như 

những Linh Hồn bị giam trong Luyện Ngục mà không biết đến bao giờ mới được giải 

thoát. Cho nên con đường mà chúng ta chọn đi bây giờ cũng chính là con đường để chúng 

ta nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa hay là để chịu án phạt đời đời.  

 

Anh chị em kính mến, những lời Chúa Mặc Khải ở phần trên, xem ra thì có vẻ khó 

tin phải không? Tôi cam đoan bằng cả Linh hồn tôi rằng: đây là “chuyện khó tin nhưng 

có thật”, Tôi nói dối làm gì để mang ách vào mình, sự thật trong mắt tôi nhìn thấy như thế 

nào thì tôi ghi chép lại y như vậy. Hay là tôi muốn nổi tiếng? Bởi vì cho rằng mình có 

điều khác lạ mà những người khác không có? Đúng đấy, chắc cũng chẳng có người thứ 

hai khác có quá khứ tội lỗi khủng khiếp nhiều như tôi. Bởi thế khi viết lại tập sách này tôi 

đem phổ biến đi khắp nơi cho mọi người có cơ hội để thống hối, mà trong tập sách này 

lại thú hết tất cả những thứ xấu xa nhất về con người của mình, thì xin hỏi tôi sẽ được 

mấy người cảm thông? Hay là tôi sẽ càng bị nhiều người bĩu môi khinh dể hơn nữa. Chúa 

là sự thật, nên khi viết về những gì Chúa cho tôi thấy bằng hai mắt của tôi, thì tôi phải kể 

lại bằng sự thật tất cả những gì về tôi và nguyên nhân vì sao tôi đã được trông thấy những 

điều này, “Lời của Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn” phải để ở trên cao cho mọi người thấy. 

Tôi được Chúa cho biết mà không phổ biến tôi e rằng bị Chúa phạt như trong dụ ngôn 

“người được giao nén bạc”. Còn tin hay không còn tuỳ vào lòng tin của mỗi người. Xin 

hỏi, từ xưa đến nay có được mấy người làm việc này mà được vinh dự? Hay là còn bị chế 

diễu, bị bắt, có khi còn bị mất mạng nữa không chừng. Ma quỷ rất là đa mưu rất là ghê 

gớm, nó nhắm vào yếu điểm chính yếu của chúng ta là “sự kiêu ngạo, sự sợ hãi” để mà 

lung lạc chúng ta để làm cho lòng chúng ta lo sợ. Tôi cũng là một con người có những 

điểm yếu ấy, vì vậy tôi mong ước rằng, những ai có cơ hội đọc qua tập sách này thì xin 

hãy cầu nguyện thêm cho tôi, để tôi đủ can đảm làm những việc này cho nên trọn ý Chúa.  

Anh chị em kính mến! Người thế gian tội lỗi chỉ biết kết án, trách móc mà thù hận, 

(dụ ngôn người đàn bà ngoại tình… ), còn Thiên Chúa là tình yêu, là tha thứ (dụ ngôn đi 

tìm con chiên lạc, dụ ngôn đứa con hoang đàng… ). Thiên Chúa chúng ta rất giàu lòng 

nhân ái, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. Bản thân tôi cũng là một kẻ vô cùng tội lỗi, mà 

Chúa vẫn thương tôi, vẫn cứu tôi. Chúa lại cho tôi thấy hình phạt trong Luyện Ngục, và 

trong Hoả Ngục. Chúa cũng đã cho tôi thấy cảnh hạnh phúc sung sướng trên Thiên Đàng, 

cho nên nếu có hằng ngàn lá gan, tôi cũng không dám nói sai, làm sai trong việc này để 

mắc lỗi với Thiên Chúa, để bị cái ngọn lửa ghê sợ ấy nung nấu.  

 

Bây giờ tôi xin phép hỏi tất cả anh chị em vài câu thôi:  

* Tôi viết những lời kêu gọi này, một khi anh chị em nghe tin nhận mà quay trở lại 

giao hoà với Thiên Chúa, tránh xa tội lỗi, thì điều này có lợi cho anh chị em hay có hại?  

* Những điều này có đem lại lợi lộc vật chất cho tôi không?  

* Có ma quỷ nào lại kêu gọi người ta làm lành với Thiên Chúa? 

 

Nên từ hôm nay, nếu sau khi các anh chị em có cơ hội đọc qua tập sách Chúa Mạc 

Khải này, tôi cũng xin anh chị em chúng ta mở lòng ra cố gắng mà tin nhận lời Chúa. Hãy 

giao hoà với Thiên Chúa chúng ta, bằng cách quyết tâm tránh xa tội lỗi. Hãy dốc lòng ăn 

năn khóc tội đã phạm xin Chúa thứ tha. Hãy dùng thời gian còn ngắn ngủi này, làm ngay 
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những việc lành phúc đức mà đền bù lại những tội lỗi mình đã gây ra. Hãy sống yêu 

thương và tha thứ với anh chị em chung quanh mình, hãy biết chia sẻ bớt đi những gì 

mình đang có cho những người bất hạnh hơn mình vì Đức Ái đền bù tội lỗi. 

Tóm lại: sự sống, tiền bạc, danh vọng chỉ là phù du, là cái chóng qua ở đời này, vậy 

nên hãy mượn nó mà làm lợi cho Linh Hồn mình là cái mãi mãi không bao giờ chấm dứt.  

Kính xin Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ ân sủng đặc biệt và ban phúc lành cho hết 

mọi người chúng ta.  

Kính chào tất cả anh chị em. 

Maria Thủy 

Bà Rịa 31/12/2010 

 

 

----- PHẢI CHẤM DỨT PHẠM THÁNH! 

BỞI VÌ HỘI THÁNH ĐÃ VÀ ĐANG PHẠM THÁNH NGHIÊM TRỌNG 

 

Ngày 17 tháng 3 năm 1977 

Trong Thông Điệp TÌNH YÊU NHÂN HẬU 

Chúa GiêSu dạy Hội Thánh qua Ngôn Sứ Margarita: 

 

Về việc Tôn Kính Thánh Thể cho xứng đáng: 

“Này con! Cha Hiện Diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể cũng xác thực như trong bụi 

gai cháy  

phừng trên núi Sinai; Cha đã truyền lệnh cho Môisen phải cởi giày trước khi đến gần Cha; 

đầy  

lòng kính sợ và tôn kính; ông ấy đã cởi giày ra. Trong Nhiệm Tích Thánh Thể; Cha là 

Tình Yêu; nhưng vẫn là Thiên Chúa; thế mà người ta đến với Cha; không hề kính sợ và 

tôn kính; giữa linh hồn ấy và Cha là một vực sâu thăm thẳm; mà chỉ có Tình Yêu mới có 

thể lấp đầy. Đấng Hằng Hữu và cái hư vô! 

Hỡi con nhỏ của Cha! Tình Yêu của Cha đã soi sáng cho con nhìn thấy sự tự phụ và 

kiêu căng của những cung cách bề ngoài ấy; những điều khiến cha phải phẫn nộ; và Thân 

Thể Mầu Nhiệm của Cha phải đau đớn; con hãy là một tấm gương về lòng tôn kính khi 

lãnh nhận Nhiệm Tích Tình Yêu của Cha. Mỗi lần Cha đến với con; con hãy đền bồi lỗi 

phạm ấy của nhân loại bằng một thái độ tôn kính sâu xa hơn nữa. 

Thói kiêu căng của những người lãnh đạo các linh hồn đã lấn vượt mọi giới hạn; tội 

phạm thánh đang bội tăng và thói hững hờ nơi các tín hữu; chính là ác quả từ những lời 

chỉ dạy sai lạc họ đã hấp thụ! Cha nói với con như vậy vì con đã khẩn nài Cha. Con đang 

cho Cha mượn bàn tay của con và Cha sử dụng. Nạn vô phép phạm thánh; tức là những 

điều cải cách khiến Cha phải đau lòng; đã du nhập Hội Thánh này; cơ nghiệp của Cha; 

nhưng dù sao Hội Thánh vẫn là mẹ của con; thánh thiện nhờ sự thánh thiện của Cha; sống 

nhờ sự sống được Cha ban cho; và tùng phục các vị lãnh đạo; nhưng các vị này phải chịu 

trách nhiệm trước mặt Cha thật nặng nề.  

Thái độ nguội lạnh đả thương Trái Tim Cha một cách tàn nhẫn. 

Quả thật! Cha cho con hay; chẳng thà Cha thấy mình trong bày tay của những kẻ 

ngoại đạo không biết Cha là ai. Đó chỉ là cái cớ của họ; còn hơn trong bàn tay hợm hĩnh 

của các Ki-Tô-Hữu hữu danh vô thực. các linh hồn đặc tuyển của Cha đừng rập theo 

những thói tục ấy; và khi đến với Cha; họ phải cởi giày như Môi-sen đã làm. 

Điều Cha muốn nói là họ phải đến gần Cha với lòng tôn kính và yêu mến bằng tâm 

tình bên trong lẫn thái độ bên ngoài của họ. Cha gớm ghét thói tự phụ của những linh hồn 
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tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa của họ; Cha đã từng nói với con: Có một ngày 

không giống mọi ngày khác đang đến; các con hãy trì hoãn ngày nghĩa nộ ấy của Cha 

bằng Tình Yêu của các con. Những gì con cảm nghiệm trong linh hồn của con; chỉ là một 

phản ảnh của những gì Cha đang cam chịu trong Thánh Tâm đầy thương tích của Cha.” 

 

Trong Thông Điệp số 9 về Bí Tích Thánh Thể; Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh 

qua nữ tu Guadalupe. Chúa đã phán dạy: “… Vâng, hỡi các con, những ai là con cái 

thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu 

thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây 

giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Hội Thánh để làm cho con cái 

của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần 

là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì 

ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên 

Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh 

nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được 

phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng 

và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không 

phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, 

khi tất cả những việc này được làm đúng đắn. 

 

  Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các 

ngài để cho người thường làm -- những người mà đôi bàn tay không được thánh 

hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng 

đây chỉ là một bữa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, 

nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu 

và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá 

Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải 

ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình 

trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những 

ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con. 

 Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các ngài tranh cãi rằng trong 

Kinh  

Thánh nói chỉ có một bữa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và đã xảy ra như vậy; họ 

đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho Ðấng đã đến với 

người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới đã thay 

đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con 

vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là 

Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy 

Lễ Thật, vì Thiên Chúa Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu 

chuộc họ. 

  Bởi thế, những khi Rước Lễ chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh 

trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh đơn thuần một miếng bánh hay một miếng 

ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa -- Ðấng đã chết cho chúng ta. 

        Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và 

khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của 

Cha, và vì thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn 

lãnh nhận Cha để có được những ơn sủng này. 
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  Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì 

Cha đang nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những 

đề nghị quỷ mà Chính Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mình 

đang đi đến chỗ diệt vong vì điều đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Giáo Hội, hắn sẽ 

tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực hành không đúng cách thức, các con sẽ 

không hiểu những gì các con đang làm và ơn sủng không đến được với các con…. 

  Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các con, các con gái thân yêu 

của Cha -- các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi thói 

quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không được 

phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có linh mục mới 

có thể truyền phép. 

         Các con nữ tu thân mến, các con đã nổi loạn và làm những điều mang lại ưu 

phiền cho Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên 

Chúa Cha Hằng Hữu. 

       Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác 

trên thế giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, 

họ đã bỏ Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar. Và điều này hỡi các con gái thân yêu của 

Cha, Cha cảnh cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa 

Cha Hằng Hữu, bởi vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như 

bất kỳ người đàn bà hư mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như 

một bằng chứng của tình yêu của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình 

yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung 

sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, những bài ca không còn liên quan gì đến Cha. 

       Vì thế, Cha cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo 

truyền thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức 

cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, 

các con sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì 

các con không thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar -- một công cụ do ma quỷ gởi 

đến, các con đã bỏ cây Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con 

không muốn tin nơi Lời Cha, không muốn nghe lời vị Hôn Phu đang mời gọi các con; các 

con muốn cây đàn guitar và quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, 

ngay cả khi các con tự xưng mình là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm 

chứng rằng các con là vợ hay là con gái của Cha. 

       Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu 

các không muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những 

chiếc áo chật. 

       Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, 

và bây giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho 

những  

người đàn ông để họ nhìn thấy chúng. 

       Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa ra sự thánh thiện, 

trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc ngắn, chật, theo 

cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn đó, hỡi các 

con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu nhất 

của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường 

cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, vị Hôn 

Phu đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con. 
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       Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn 

mặc như người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục 

trống rỗng, khờ dại và ngớ ngẩn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài 

mang súng; thay vì kết hợp với các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các 

ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và bây giờ các ngài không nói về sự hy của 

Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh Thánh, các ngài không nói về Hỏa 

Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết.  

 

Các ngài không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, 

xã hội, về những chuyện trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá 

lấy cây đàn guitar và các ngài múa, hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà 

không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không 

những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi theo các ngài cũng bị xét 

xử. 

 

       Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. 

Bây giờ là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, 

những người còn có Tình Yêu mến Cha, những người còn thật sự ở lại với Cha, với 

Giáo Lý của Cha. Hãy đi theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh 

mục thánh thiện, và đừng đi theo những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người 

sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với những giáo lý mới của các ngài, với những 

giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng cách đó, các ngài đã vi phạm việc 

Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây. 

       Cha cũng muốn nói với các con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh 

nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế 

giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không làm Dấu của Cha, Dấu Thánh 

Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể 

trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không phải 

là con của Cha. 

 

       Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, 

để các con thấy ai là con cái thật và đâu là Giáo Hội thật, bởi vì Giáo Hội thật là nơi 

Cha ở đó, Cha, là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con. 

       Hy tế Cha dâng trên Thánh Giá, là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các 

con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy hiểu biết điều đó. 

  

       Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục 

muốn đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng 

phải làm dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó. 

 

       Và khi các con làm điều này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về 

Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho 

con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên Cha lòng sùng kính này. Và 

con nhận lãnh Cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi dào. Và như dấu chỉ 

của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha trong tư thế 

quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và con 

hiến dâng mình con cho Cha.” 
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       Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn 

lộn như những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những 

lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng 

nghiệm, được ứng nghiệm, được ứng nghiệm. Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong 

ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế 

giới kêu khóc đòi sự trừng phạt. 

Phần Phụ Lục 

Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 10-2015 

Lợi ích của Nước Thánh  

Hội Thánh Công Giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh như sau: 

Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá,  

nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước Thánh thì được 7 năm ân xá.  

Khi làm phép có những linh mục thường dùng muối để làm phép nước, như vậy nước 

thánh có tác dụng : Thanh tẩy, thánh hóa và bảo vệ cho người xức nước Thánh. Ma quỷ 

rất ghét nước thánh nhưng các Linh Hồn trên trái đất và các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 

thì rất thích.  

Khi nước thánh được vẩy thì ma quỷ phải chạy trốn khỏi người ấy và nơi chốn ấy.  

Vì nước thánh là vũ khí hữu dụng của chúng ta để làm cho ma quỷ chạy trốn. 

Nước thánh còn có tác dụng gìn giữ người ta : Khỏi chước cám dỗ, khỏi sự trừng phạt, 

khỏi những tư tưởng xấu, khỏi bệnh tật.  

Ma quỷ luôn làm cho người ta chia trí khi cầu nguyện,  

nên trước khi cầu nguyện, chúng ta nên vẩy nước thánh.  

Thường là trong các Thánh Lễ long trọng, thì các linh mục vẩy nước thánh trên tất cả 

những giáo dân tham dự Thánh Lễ để xua trừ ma quỷ và làm cho mọi người tập trung vào 

Thánh Lễ. Nước thánh được dùng trong mọi sinh hoạt của nhà thờ như trong : các Thánh 

Lễ lớn, lễ cưới, nghi thức rửa tội, tang lễ…bởi vì giáo hội biết giá trị tuyệt diệu của nước 

thánh. 

 Trước khi khởi sự làm một việc gì, dù là việc của Thiên Chúa hay việc làm, bạn hãy 

nên dùng nước thánh để thanh tẩy và dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện ngắn. Như 

thế, bạn có thể tránh được nhiều tai họa và khó khăn.  

Hãy đem theo nước Thánh  trong người và rẩy lên xe hơi, vẩy lên mình và những 

người ngồi chung trên xe, như vậy bạn sẽ tránh được những tai nạn khỏi xẩy ra. 

 Hãy chứa những bình nước thánh Holy Water Font trong nhà để dễ xử dụng.  

Nước thánh giúp ta được bảo vệ và làm cho đời sống chúng ta được vui vẻ và hạnh 

phúc hơn trong sự quan phòng và chăm sóc của Thiên Chúa .  

Trước khi đi ngủ, hãy vẩy nước thánh để được bình an. Nước Thánh có 5 tác 

dụng lớn lao như sau:  

1. Giảm thiểu thời gian đền tội trong Luyện Ngục: 

 -- Nếu người hấp hối được vẩy nước thánh thường xuyên, thì thời gian đền tội 

của họ sẽ được giảm bớt nơi Luyện Ngục. 

 

 2. Cầu cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, sớm được về trời:  

Nếu bạn cầu nguyện và vẩy nước thánh và cầu nguyện cho các Linh Hồn ở Luyện 

Ngục thì họ cầu nguyện cho bạn để đền ơn. 

 

3. Xua trừ ma quỷ 

 

 4. Rửa sạch tội lỗi.  
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 Hãy vẩy nước thánh xuống đất và cầu nguyện như sau: “Bằng nước thánh này, 

và bằng Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi của:- con, gia đình 

con, và của con cái con nữa.” 

 

 5. Chữa lành: Nước thánh có thể chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Đó là ơn 

Chúa ban để được bảo vệ và chữa lành.  

 

Dr. Rosalie Turton, Kim Hà dịch, www.mẹ maria.org  

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho những ai đọc và thi hành Lời Chúa 

và Mẹ dạy! 

NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ! TẠ ƠN CHÚA! 

 Maria Phê-rô Gioan Hồng Nhu Phạm Văn Lực. Ngày 23/2/2016. 

 

 

 

     THỜ PHƯỢNG BÀN THỜ THIÊN CHÚA 

               Trích Đoạn Mặc Khải “Xin Hãy Quay Trở Lại” 

 

•  Chỉ được thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi. 

•  Hình ảnh người đã chết không được để trên kệ. 

•  Không được để ngay dưới Bàn Thờ Thiên Chúa. 

•  Không được để cùng một phía tường nơi có Bàn Thờ Thiên Chúa. 

 

•  Không được treo hình ảnh người đã chết chung với hình ảnh của người còn sống.  

•  Nên treo hình ảnh người đã chết qua một góc riêng của phía tường khác để dễ tưởng 

nhớ mà cầu nguyện cho linh hồn họ chứ không được thờ. 

 

•  Không được để hình các Thánh, và các đồ đạc trong nhà như đồng hồ, kệ sách, lịch, 

tranh ảnh, ngang với Bàn Thờ Thiên Chúa. 

•  Không được để đồ đạc trong nhà như tivi, loa, tủ, đồng hồ, kệ sách, lịch, tranh ảnh, 

cùng một phía tường nơi có Bàn Thờ Thiên Chúa. 

•  Không trưng cắm hoa vật trang trí để trên bàn thờ ngang hàng tượng ảnh Thiên 

Chúa và Mẹ Maria. 

•  Không trưng cắm hoa vật trang trí cao hơn bàn thờ, tượng ảnh Thiên Chúa và Mẹ 

Maria. 

•  Không được dùng chổi (kể cả chổi lông gà) để phủi, để quét bụi trên bàn thờ Thiên 

Chúa và ảnh tượng đã làm phép, phải dùng cái khăn sạch riêng mà lau bàn thờ và 

ảnh tượng. 

 

•  Gỡ bỏ bao bọc bên ngoài tượng Thiên Chúa và Mẹ Maria, tượng Gia Đình Thánh 

Gia. 

•  Bàn thờ Thiên Chúa chỉ được để nến, đèn dầu, và để tỏ lòng tôn kính, tri ân cảm tạ, 

ta nên dâng hoa và trái cây cho một mình Thiên Chúa mà thôi, không được dâng hoa, 

dâng trái cây cho người đã chết. 

•  Không được đốt nhang, cắm nhang, để lư nhang trên bàn thờ Thiên Chúa và người 

đã chết, vì đốt nhang là hình thức cúng bái cho ma quỷ. 

•  Ở nhà, người mới chết chưa chôn, thì cũng không được để hoa và thắp nến. 
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 Và khi chôn rồi, thì ở nhà và cả ngoài mộ cũng không được cắm hoa, và thắp nến 

nữa. 

(chúng ta chỉ đốt nến trên bàn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện cho người chết).  

 

•  Cấm không được để lư nhang, đốt nhang dù mới chết hay đã chôn.  

(người đăng bài này là Phạm Văn Lực (Liên Lỷ Thống Hối).  

 

- Xin thêm rằng trong những Mặc Khải khác các linh hồn xin: (nếu không có gì 

ngăn trở thì phải chôn chứ không được thiêu xác).  

- Hãy năng cầu nguyện và dùng Nước Thánh mà vẩy lên mộ, để cho linh hồn người 

chết được mát mẻ, vì khi đi đền tội, linh hồn bị lửa thiêu đốt nóng rát lắm. 

 

- Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô xin cứu chúng con Và toàn thể 

nhân loại. (ĐỨC MẸ dậy đọc 500 lần mỗi ngày) 

 

Người Công giáo nào có bàn thờ tổ tiên là đang thờ quỷ; và trên bàn thờ Thiên 

Chúa mà lại có hình Lm Trương Bửu Diệp thì gia đình người đó cũng đang thờ 

quỷ trên bàn thờ Thiên Chúa!  

Bởi vì chỉ có quỷ mới cho người ta tiền; để rồi người ta tới người ta đốt nhang 

khấn vái để xin tiền thêm và cúng con heo quay để đền ơn. Trong khi Thiên Chúa 

đã dạy qua ngôn sứ Maria Thủy rằng hương nhang là thuộc về ma quỷ; nhưng 

giáo quyền không hề hay biết; vẫn cứ để cho giáo dân để hình của quỷ trên bàn 

thờ Thiên Chúa!  Thiên Chúa đau đớn vô cùng!  

Xin mọi người hãy ý thức: bàn thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa ngàn trùng 

uy linh cao cả; chúng ta phải đặt một chỗ quan trọng nhất trong nhà là phòng 

khách và phải làm nổi bật bàn thờ mà không trang trí gì khác ở phía tường đó; 

không được trang trí nhiều thứ như tấm hình kèm theo đây! Cũng không được đặt 

các thiên thần và các thánh lên bàn thờ Thiên Chúa; ngoại trừ hình ảnh Đức Mẹ; 

ảnh thánh gia và ảnh thánh Giuse bế Chúa Giêsu! Ảnh thánh Giuse cầm bông huệ 

hay thước thợ cũng không được đặt lên bàn thờ Thiên Chúa! 

 

Xin CHÚA Làm Phép Ảnh Tượng 

(Chuỗi Tràng Hạt - Nến - tất cả Vật Thánh) 

Sau khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi. Hãy làm nghi thức thống hối quỳ xuống đọc 

kinh:  

Kinh Thú Nhận; Kinh Ăn Năn Tội. 

Quỳ xuống và dâng những vật Thánh đó lên Chúa, xin Chúa Giêsu hôn và làm phép 

cho con.  

Con tạ ơn chúa. 

Sau đó đọc kinh: Kinh Lạy Cha; Kinh Kính Mừng; Kinh Sáng Danh. Con tạ ơn Chúa. 

 

Xin MẸ Làm Phép Muối Và Nước Phép 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Đấng đạp dập đầu satan xin Mẹ thương làm 

phép muối và nước phép này cho chúng con. Con tạ ơn Mẹ. 

Sau đó đọc kinh: Kinh Lạy Cha; Kinh Kính Mừng; Kinh Sáng Danh; Con tạ ơn Chúa. 

Dùng Muối Phép và Nước Phép vẩy quanh nhà và 4 góc vườn. 
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Mỗi gia đình phải có THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH treo 

cao giữa bàn thờ Thiên Chúa. 

(THÁNH GIÁ TRỪ TÀ) 

KINH THÁNH (Sách thiêng liêng của Thiên Chúa và Mẹ Maria) 

Ảnh THIÊN CHÚA CHA 

Ảnh THÁNH GIÁ KHỔ HÌNH 

Ảnh PHÉP LẠ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Mọc 6 Bông Lúa Mạch 

Ảnh ĐỨC BÀ CÁC DÂN TỘC 

Ảnh Tận Hiến Cho HAI THÁNH TÂM 

Ảnh ĐẦU THÁNH CHÚA 

Ảnh THIÊN THẦN MICAE 

Tất cả ảnh tượng Thiên Chúa Và Mẹ Maria (đã được làm phép) 

*  Nến đã làm phép. 

*  Nước Phép. 

* Treo THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH trước cửa nhà, 

tất cả các cửa trước và cửa sau. (treo Thánh Giá bên ngoài tất cả các cửa ra vào)  

*  Luôn đeo trên mình chuỗi Tràng Hạt Mân Côi, Áo Choàng Đức Bà. (tất cả 

mọi người) 

     MẸ Dậy: Các Con hãy tích trữ Thức Ăn, Không trữ Mì Gói nhưng là bánh Phở 

Khô, Gạo Xấy, Đồ Khô, Cá Hộp, Nước Uống, Muối, Nến Phép để đốt sáng, Muối Và 

Dầu Thánh; Nước Phép. Phải giữ các ảnh tượng Chúa Và Đức Mẹ trên mình, trong 

xe. 

 

(Phải Trồng Mì - Trữ Gạo – Đúc Đổ Bê Tông Bể Chứa Nước - Than – Cá Hộp  

- Đồ Hôp - Muối - Đường - Thuốc Trị Bệnh) Xin Trữ Cho Cả Phần Anh Em Bà Con 

Của Mình Nữa. 

     (Ăn chay 9 ngày dâng lên Thiên Chúa xin Chúa chúc lành cho lương thực tích 

trữ không bị hư và nước không bị nhiễm độc).   

 

 Các Con Lưu Ý: “Các con mua thức ăn ngoài đường trong thời gian đó sẽ không 

phải trả tiền, nó chỉ cần in số 666. Mẹ nhắc nhở cho các con phải cẩn thận kẻo nó lại 

lừa các con; nghĩa là dù chết đói các con cũng không được để cho nó cấy "con chíp" 

vào tay” 

 

Xin Chia Sẻ Giúp Đến Các Gia Đình Khác 
 

  “nếu các con không chuyển báo, Ta sẽ đòi máu chúng ở nơi con (Ezckiel 33-8).  

Bằng sau khi con đã chuyển báo, chúng không giữ mình, thì máu chúng sẽ đổ trên 

đầu chúng (Ez 33-41). 

Các lời trên đây thật can hệ tới mọi người và mỗi người chúng ta, bất kỳ Đấng Bậc 

nào trong dân Chúa”. 

 

MỤC LỤC:  

1. THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM  

QUA NGÔN SỨ MARIA NHUNG DO NÔ LỆ TÌNH YÊU HỒNG NHU CÔNG BỐ……5 

 

2. THƯ GÓP Ý VỀ VIỆC CHÚA XÁC NHẬN CHỌN VIỆT NAM LÀM "DÂN RIÊNG" 
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  PHÁN QUYẾT VÀ NHẬT LỆNH CỦA THIÊN CHÚA CHA BAN CHO TOÀN THỂ 

NHÂN 

LOẠI…...………………………………………………………………………………………

6 

 

3.  NHẬT LỆNH TỐI THƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA CHA 

TỪ TRỜI BAN XUỐNG CHO DÂN TỘC VIỆT NAM CÙNG CÁC CON 

NHỎ……………7 

 

 

4.   LỜI MẸ MARIA NHẮN NHỦ KHẨN CẤP 

      CUỘC ĐẠI THANH LỌC  (CÁC BIẾN 

CỐ).…………………………………………22 

-  CUỘC CẢNH BÁO  (SAU 2000 NĂM, BẮT ĐẦU TẠI NƯỚC VIỆT 

NAM)..……………25 

-  PHÉP LẠ - (SẼ XẢY RA MỘT NĂM 

SAU).………………………………………………27 

-  CUỘC TRỪNG PHẠT - (SẼ XẢY RA MỘT NĂM 

SAU).……………………………….28 

-  CUỘC THỐNG KHỔ - (SẼ XẢY RA MỘT NĂM 

SAU).…………………………………29 

-  BA NGÀY ĐEN TỐI - (3 NGÀY VÀ 2 

ĐÊM).………………………………………………30 

-  MÙA XUÂN MỚI - (TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI: 1000 

NĂM).………………………………32 

 

5.   ĐỨC MẸ VỚI CHA GOBBI NGÀY 17-06-89 (MILAN)  

GIẢI THÍCH VỀ CON SỐ 666 TRONG KHẢI 

HUYỀN…………………………………….33 

 

7.  THẾ HỆ MAI SAU  

(TRÍCH MK SÀI GÒN – VN 1976-1986, LM TRẦN VĂN LÝ, LINH 

HƯỚNG)…………35 

 

8.   VỀ VIỆC ĐỌC CÁC MẶC KHẢI TƯ, THỰC HÀNH VÀ PHỔ 

BIẾN…………………36 

 

9.   PHỤ CHƯƠNG I: THIÊN CHÚA MẶC KHẢI CHƯƠNG TRÌNH TÌNH YÊU VÔ 

CÙNG VĨ ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA CHO LOÀI NGƯỜI QUA CÁC THỤ KHẢI VIỆT 

NAM 

(SÀI GÒN, VIỆT NAM 1976 - 1986) - BÍ NHIỆM TÌNH 

YÊU………………………………38 
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