NHỮNG CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG CHO LOÀI NGƯỜI
Năm 1917 Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ tại Fatima và cho họ biết nếu con người không thay đổi thì
chiến tranh thế giới thứ hai sẽ xảy ra.
Chị Lucia cho ông John Haffert biết nếu ĐGH Gioan Phaolô II không dâng hiến nước Nga cho
Trái Tim Mẹ thì chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra trong vòng một năm.
Năm 1980, Đức Mẹ hiện ra với ông Bernardo Martinez tại Cuapa, Argentina và cho ông biết nếu
loài người không làm việc kính 5 ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng và không chịu thay đổi thì Thế
Chiến Thứ Ba sẽ xảy ra. Nhiều nước sẽ bị tiêu diệt”. Đức Mẹ muốn chúng ta tái lập phong trào
kính 5 ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mẹ nói: “Các con nhận được rất nhiều ơn ích trong việc sùng
kính này.
Ngày 14 tháng 12, 2009 trước Lễ Giáng Sinh Chị Vassula được Chúa Giêsu cho biết loài người
ăn mừng Sinh Nhật của Chúa nhưng không có Chúa mà chỉ là những chuyện đâu đâu. Nên Chúa
dạy cho Vassula một kinh nguyện mới như dưới đây.
Vassula viết:
Thứ Bẩy vừa qua tại Rhodes chúng tôi có một buổi họp, hôm đó chỉ có vài người thôi. Vào cuối
buổi họp chúng tôi đem lời nguyện tôi nhận được và chuyển cho các bạn, ngày 25 tháng 11 và
tất cả chúng ta đã cùng đọc kinh ấy.. Sau đó , tôi mở thánh kinh tiếng Hylạp (sách còn mới
nguyên), ngón tay tôi chỉ vào sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 7, từ câu 1 đến 14. Trong khi đọc
đoạn này chúng tôi cảm tưởng như đọc lời nguyện này một lần nữa! Tiếp đó tôi mở quyển Kinh
Tháng tiếng Anh để tôi có thể đọc bản tiếng Hylạp vì tiếng Hylạp của tôi không giỏi lắm nên tôi
có đánh dấu ngay chỗ đó. Theo sự hiểu biết của chúng tôi trong đoạn này là Chúa Giêsu muốn
nhấn mạnh đến tình trạng Nghiêm Trọng và Khẩn Cấp của sứ điệp trước đây của Chúa tức là lời
kinh này.
(Đây là bài kinh này Chúa ban ngày 28 tháng 11)
" Vassula con hãy cầu nguyện cùng Cha như thế này:
Lạy Cha Từ Ái , xin Cha đừng trút cơn thịnh nộ xuống thế hệ này, kẻo chúng sẽ bị tiêu diệt
hết;
Xin Cha đừng Trút xuống đàn chiên của Cha phiền muộn và lo âu, vì nước sẽ cạn khô và
mọi sự sẽ héo tàn; tất cả sẽ rơi rụng trước cơn thịnh nộ của Cha không để lại đàng sau một
dấu vết gì hết;
Hơi thở của Cha có sức nóng đốt cháy cả trái đất và biến nó thành một đống hoang tàn.
Một ngôi sao sẽ xuất hiện dưới chân trời; màn đêm sẽ bị tàn phá và bụi tro sẽ rơi xuống
như tuyết rơi trong mùa đông, phủ lên dân Cha như những bóng ma;
”Xin Cha thương xót chúng con, lạy Thiên Chúa chúng con, xin đừng đánh giá chúng con
quá nghiêm khắc; Xin Cha nhớ lại những tâm hồn vui mừng khi họ đến với Cha và Cha
cũng vui lòng khi thấy họ!
Xin Cha nhớ đến những người trung thành với Cha và đừng để Bàn Tay Cha đánh mạnh
vào chúng con, nhưng vì lòng thương xót, xin Cha nâng đỡ chúng con và đặt những giới
răn Cha trong lòng mọi người. Amen”
Ngày chủ nhật sau, khi tôi đang ngồi trong nhà thờ, sau chừng 5 phút, tôi nghe Chúa gọi và nói
với tôi. Tôi lo là không nhớ để viết ra những lời Chúa nói. Sau cùng. Đức Mẹ chỉ nói có vài lòi
thôi. Nhưng Chúa cho tôi hiểu rằng tôi không phải lo vì Ngài sẽ hướng dẫn bàn tay tôi một lần

nữa. Vậy đây là những điều mà Chùa nói hôm qua và hôm nay, và thứ Hai ngày 14 tháng 12 tôi
đã viết ra đây những lời Chúa nói.
Con hãy nhân danh Cha và thay mặt Cha mà làm chứng nhân và nói cho thế hệ này rằng:
Đừng nghe theo các tiên tri giả nữa, chúng vuốt ve các con để nói rằng mọi sự đều tốt đẹp, và
các con đã tiến bộ trong khi các con tự nhận mình là Kitô hữu nhưng lại không cư xử như một
Kitô hữu đích thực vì các con không hành sử theo lời Cha dạy trong Phúc Âm; cho nên Cha bảo
các con nếu nhân đức của các con là Kitô hữu không sâu sắc hơn bọn vô thần thì Cha Ta không
thấy hình ảnh Ta trong các con, Ngài sẽ không bao giờ cho các con được vào Thiên Quốc của
Ngài và của Ta! Cơn thịnh nộ của Cha Ta sẽ đổ lên đầu các con; các con vẫn chưa học được rằng
sự nghiêm khắc của Cha cũng lớn như lòng Thương Xót của Cha sao? Các con sẽ tự rêu rao với
thiên hạ quanh rằng các con là một Kitô hữu tốt, cho họ một hình ảnh giả tạo về Kitô giáo, trong
khi các con hoàn toàn trái ngược, các con sẽ lộ nguyên hình và tội của các con cũng sẽ bộc lộ ra
nữa; và miệng lưỡi của các con không ngừng xét xử bất công, thì tội của các con sẽ quay lại đập
vào đầu các con; cơn giận của TA đổ xuống những loại người như các con, và Cha sẽ xét xử các
con đúng như cách cư xử của các con (đối với người khác); các con là người không biết tha thứ
và quên đi, thì Cha Ta cũng sẽ giữ tội ấy đối với các con!
Đức Yahweh đang ở gần kề, Ngài sẽ đến rất nhanh, vậy các con cho Cha biết, các con sẽ trốn
vào đâu? Sống một cuộc đời tôi lỗi là thuộc về ma qủy; các con đã học rằng các con sẽ bị xử như
thế nào khi các con không muốn làm hòa với người mà các con đang giận dữ họ. Cha cho các
con hay, cái tội không muốn làm hòa với người mà các con coi là có trách nhiệm , các con sẽ
phải cay đắng mà trả nợ đến đồng xu cuời cùng. Cha đã không nói rằng: các con phải yêu thương
người kế cận như chính các con, hơn thế nữa các con phải học yêu thương cả kẻ thù? Nhưng Mắt
Cha đã chứng kiền những gì? Cha chỉ thấy một nhóm rất nhỏ đi theo đường lối của Cha, nhưng
đa số sống trong tội, đi theo Satan và làm việc cho nó; các con đừng tự lừa dối mình, vì trong
những ngày sắp tới các con sẽ bị tiêu diệt vì các con không nghe theo Lời Cha dạy*1; nếu ai cho
đến nay vẫn không vâng theo các nguyên tắc của Cha, thì Cha Ta cũng sẽ từ chối không cho y
một chỗ ở trên Thiên Đàng; còn các con vẫn nhân danh Cha*2, nhưng lại dùng bạo động, giận
hờn và kiêu căng, thì cũng cây roi ấy sẽ đánh vào cái lưỡi mà các con vẫn dùng với anh em các
con, càc con sẽ nhận lại y như vậy, và tội của các con sẽ lên án các con; và các con hiện vẫn coi
thường và nằm ngủ trong lười biếng thì đừng tưởng là Cha không để ý đến các con đâu, các con
sẽ bị xếp hàng ngang với bọn ngoại đạo và các con sẽ gặt hái những gì các con đã gieo trồng;
còn đối với bọn phản đạo,chúng sẽ nếm mùi lửa hỏa ngục! Cơn thịnh nộ của Cha Ta sẽ bừng
cháy lên với thế hệ tội lỗi và sa đọa này; Cha làm sao mà giữ được cánh tay của Cha Ta không
giáng lên đầu các con?
Hãy bỏ đường tà mà trở lại đường ngay, đó là tiêu đề mà Cha Ta thường xuyên kêu gọi các con,
nhưng tốt và xấu đều từ chối không chịu từ bỏ lối sống của chúng; kẻ tốt thì không coi trọng Lời
Ta trong những sứ điệp này và theo đó mà hành động. Kẻ xấu thì không muốn được cứu rỗi,
khước từ lòng Thương Xót của Ta, khước từ Bàn Tay Từ Ái Của Ta, hãy nói cho Cha biết khi
các con nhận thấy mình chỉ là đất sét, một cục đất sét không có Ta Hiện Diện trong đó, và các
con chỉ là bụi tro? Thảm họa không xa và lá cây sẽ khô cằn; tất cả hãy cải tạo tư cách và hành vi
của đời mình, đừng để cho hủy diệt chiếm thế thượng phong; hãy đi theo đường chình nẻo ngay
và hãy ngưng ngay những việc làm vô luân và hư đốn của các con; hãy để con tim các con hướng
về Cha là Chúa của các con, nếu không thì các con rụng xuống trong tro bụi như một thành phố
bị thiêu hủy; giờ đây nếu Cha gây sợ hãi cho các con dù chỉ trong giây lát, thì đó là do tính
thương bao la của Cha đối với các con; Cha muốn hướng dẫn các con đến chỗ ăn năn hối cải để
cứu vớt các con; Cha muốn những miệng lưởi tinh khiềt kêu cầu Danh Thánh Cha, đặc biệt trong
những ngày mà Danh Thánh Cha đang bị xúc phạm và có nghĩa gì đối với nhiều người ăn mừng
ngày sanh của Cha mà không kính trọng và tôn vinh;

Các con hãy sám hối và quy chiếu vào Cha; và hãy cầu xin cho tội lỗi của thế hệ này không
phải là cớ hủy diệt các con; bằng không thì thì cơn thịnh nộ của Chúa Cha sẽ làm cho Ngài phải
kêu lớn tiếng rằng đủ rồi!
Và cơn giận rực cháy của Ngài sẽ bao trùm lên nhiều quốc gia và thế giới sẽ tiêu tan; phúc cho
người nào giờ đây nghe lời Cha mà biết tự thanh lọc bản thân; Cha sẽ nâng đỡ nó;
Cha là Giêsu Kitô Đấng đã ban các Sứ Điệp này và ai cũng biết Cha là một nhà cai trị nhân từ; ai
cũng biét Cha thăng hoa các con nếu các con muốn và nếu cần thì Cha sẽ lấy Nước Mắt của Cha
mà tưới tắm các con; ai cũng biết Cha là Mục Tử Nhân Lành không bao giờ bỏ rơi đàn chiên của
Cha; Cha dẫn các con đến các đồng cỏ xanh tươi, nhưng khi giao ước bị coi thường, khi các
chứng nhân mà Cha sai đến vơí các con bị miệt thị và loại bỏ, liệu Cha có thể nín thinh được
không?
Nhiều người sẽ hỏi, họ phạm tội gì? Những tội mà Cha đã nêu lên và tội các con xúc phạm đến
Chúa Thánh Thần, những tội phản loạn và chia rẽ, những tội sa đọa là thứ ghê tởm trước Mắt
Cha, tội thành kiến, tội khinh khi, thối nát, tội kiêu căng, ngạo mạn, tội thoái hóa và ù lỳ, và thế
gian bị ô nhiễm vì tội lỗi; giờ đây các con hãy hiểu Thánh Tâm Cha bị xúc phạm và đau đớn như
thế nào; các con hãy nhận định lại tư tưởng của mình và đừng phạm tội nữa; Vassula, đừng bao
giờ quên Cha và nói cho dân Cha biết những cảnh cáo của Cha; Cha đang ở đây; IC
*1 Kinh Thánh
*2 Kitô hữu
Sau đó Đức Mẹ nói:
Con hãy nghe và viết xuống tất cả những lời Mà Con Chí Thánh của Mẹ đã ban cho con, đừng
bao giờ sợ hãi;
Louis Lê Xuân Mai dịch thuật

