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Sứ giả vô danh, L., nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm.
L. cũng nhìn thấy phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.
Khi Đức Giêsu cho L. thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm
Cha có đức tính cao cả của Chúa Giesu được đọc thấy trong Phúc âm của Thánh Gioan 21:05,
Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34; và sự hiệp nhất của Ngôi Hai và Ngôi Thứ Nhất của
Thiên Chúa Ba Ngôi được đọc thấy trong Phúc âm của Thánh Gioan 14:11 và trong
Phúc âm của Thánh Gioan 10:30.
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Lạy mẹ yêu thương nhất đời con,
Mẹ ơi tháng năm đã hết chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ kết thúc tháng mân côi trong
tháng năm vừa qua, con đã làm tròn bổn phận với Mẹ dấu yêu của con chưa? Lạy
Mẹ dấu yêu, Nữ Vương thiên đàng của loài người trần gian, của chúng con, mẫu
nghi thiên hạ. Trên trời dưới đất không có Thánh nữ nào giống như Mẹ, sự dịu
dàng của Mẹ lôi cuốn cả trần thế, vẻ hiền lành yêu thương thu hút cả nhân loại,
đôi mắt trìu mến thăm thẳm những nét hiền lành trìu mến dịu dàng của một người
Mẹ tràn ngập yêu thương con cái mình, cảm thông tỉ mỉ với những ai chạy đến
với Mẹ. Mẹ không bao giờ từ chối một điều gì khi con cái kêu cầu danh Mẹ, Mẹ
là cửa thiên đàng của chúng con, Mẹ là ánh sáng soi đường chúng con đến gần
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bên Chúa, là mục đích giúp chúng con xa rời bóng tối tội lỗi, là bóng mát che phủ
con đường con đi trong sa mạc cuộc đời, là ánh trăng dẫn đường đêm đen lầy lội
trong vũng bùn sa đọa trần gian.
Mẹ ơi đời chúng con không thể thiếu Mẹ chở che dưới tà áo Mẹ, con sống trong
an bình Chúa ban, Mẹ như tiếng đàn êm dịu ru con vào giấc ngủ say trong cuộc
đời. Mẹ như lời ca đưa con đến tận bên Cha nhân lành, hạnh phúc cho con đường
nào Mẹ ơi, được làm con của Mẹ, say đắm trong tình mẫu thân, tắm mát trong bể
tình thương, suối mát từ bi lân mẫn xoa dịu lòng con bi ai. Mẹ là nguồn nước
trong lành để những ai tìm đến không bao giờ về tay không, Mẹ sẽ đưa con về
bên Chúa sau ngày lạc bước đi hoang.
Mẹ là đấng cất giữ những ân phúc của Chúa cho chúng ta, ai chạy đến Mẹ như
con đường tắt chạy về bên Chúa nhận lãnh. Hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ dạy chúng
con sống thật, yêu thật, làm thật, và thực hành những điều có thật để xoa dịu vết
thương lòng mà Chúa đã hy sinh cho nhân loại chúng con. Chúa đang còn và
đang ở giữa thế gian với chúng con, Chúa nhìn mỗi ngày qua khung cửa nhà tạm,
Chúa thấy hết và biết mọi sự đang diễn tiến và mức độ tiến triển của thế giới ngày
nay. Ngài thinh lặng nghẹn ngào, không nói nên lời, Mẹ nhìn Chúa dòng lệ tuôn
rơi.
Chúa quá yêu thương nhân loại con ơi, vì Chúa cho quyền tự do cho con người
nên ngày nay xã hội có quá nhiều điều xúc phạm đến trái tim Chúa vô cùng, từ
lãnh vực giáo dục, xã hội cực phát con người tự do luyến ái, tự thay đổi giới tính
mà Chúa đã dựng nên, gia đình ly tan, vợ chồng ly dị, ly thân, con cái ngỗ nghịch
phản đối, đấu tố cha mẹ, tự do tung hoành theo cá tánh riêng tư của con người, đi
đến tù tội giết người, cướp bóc hãm hiếp, phá thai, còn và còn rất nhiều điều kinh
hoàng sợ hãi hơn thế nữa con ơi, trần gian hoen ố như bức màn thấm đầy máu
tươi của những chính quyền bóc lột, những đứa bé gào thét trong lòng mẹ khi bị
buộc móc ra, những linh hồn hài nhi kêu thấu tới tai ta, đau xót huyết lệ tràn mi.
Sao loài người tác tệ đến thế sao con, lương tâm lý trí đâu rồi, còn lại vết loan
cuộc đời tặng cho. Chúng con từ chối Chúa, chúng con khước từ Mẹ, chúng con
gặp phải cả một hố sâu thẳm thẳm của tội lỗi do con người trần gian mang đến.
Lòng ta xe thắt khắc khoải từng giờ mong chúng con quay về với Chúa. Chúa đã
chết vì chúng con, trần truồng trên thập tự, máu cũng như nước chảy ra hết, sao
không chút gì nghĩ đến tình Chúa vậy hỡi các con. Ngày nay Chúa vẫn còn chờ
đợi trong hình bánh nhỏ nơi nhà tạm, chờ đợi con người thay đổi, chờ đợi lòng
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người hối cải, chờ đợi các con trở về, chờ đợi thánh hoá và tha thứ cho các con,
hãy sớm về đi các con ơi.
Ngày sắp tàn, tháng mau qua, năm lại đến tất cả đều được kết thúc theo qui luật
của vũ trụ nên thời điểm này có những sự cố lạ thường, cặp mặt người đời không
thể thấu hiểu nổi, nhưng đối với Thiên Chúa là một chương trình sắp đặt cho
những người lắng nghe lời Ngài và thực thi những ý chỉ của Người. Ngài sẽ đưa
tay nâng đỡ những người trở về và đón nhận những người tìm kiếm Người, tha
thứ cho những kẻ tội lỗi trở về, giúp đỡ những người yếu sức chạy đến nương nhờ
Ta, bổ sức cho những kẻ gánh nặng van xin, ban ơn cho những người tin nhận,
vâng lời đơn sơ, khiêm nhường, đỗ tràn đầy ơn phúc cho những người đón nhận
lời ta và đem ra thực hành Thánh ý của ta.
Các con là những người được Thầy chọn, con đường các con đi còn nhiều chông
gai cạm bẫy, hay cố gắng vượt qua gian nan thử thách. Nơi đó mới chính là nhà
của chúng con, đầy hoa thơm có dại rất đẹp, Ta sẽ đứng đó chờ đợi các con vào
nơi hưởng phúc muôn đời, hãy kiên trì và bền đổ đến giây phút cuối cùng nghe
con. Chúa Thánh Thần Ngài luôn ở bên con, giúp con và che chở cho con mọi
điều, mọi lúc, đừng nản lòng, hãy luôn nói chuyện với Ngài để khỏi sa vào chước
cám dỗ.
Thơ này là Mẹ nói với các con, nhưng ta đã nói vài đoạn với các con, Hãy viết lên
những gì Mẹ nhắc nhở chúng con.
Mẹ
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