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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.

HÃY ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ!
September 29, 2011
Thưa Cha thương nhớ của con,Sáng nay con phải đi làm, không đi tham dự thánh lễ, và cũng
không đến viếng thăm Cha tại nhà tạm được. Ngồi nơi đây thấy người đi qua kẻ đi lại, cũng
rộn ràng vui nhộn, nhưng lòng con cảm thấy có gì, dường như thế giới này từ từ tách con ra
ngoài một nơi nào đó, không mấy con ưa thích và vui vẻ như ngày xưa. Lòng con thấp thoáng
tưởng nhớ đến căn nhà nhỏ bé kia mỗi ngày con đến để tâm sự với Cha, đã lôi cuốn con và
hình bóng Cha ẩn hiện trong tâm trí con, con cảm giác được. Cha đang suy tư một mình,
trong căn nhà nhỏ bé vắng lặng , giờ này là giờ thưa thớt ít người viếng thăm. Con hy vọng sẽ
có anh chị em ngồi lại với Cha, không để Cha một mình, con tin chắc Mẹ luôn bên cạnh để an
ủi, để Cha vơi bớt nỗi buồn hiu quạnh cô đơn trong căn nhà nhỏ bé kia.
Cha đang làm gì đó, chắc mỏi mắt nhìn ra chờ đợi chúng con từng người một đến thăm Cha
phải không? Hình bóng đó, con hình dung ra được và thấy con tim thao thức, thật nhớ Cha rồi
đó, con ngồi đây nói chuyện và tâm sự với Cha cũng được, cảm giác ở trong tâm hồn. Cha
đang ngồi và đợi con nói chuyện với Cha, nhưng nói chuyện ở nơi đây thật không giống ở nhà
tạm, đến đó con thấy thế giới này chỉ có hai Cha con mình, tha hồ đọc kinh, tha hồ cầu
nguyện, tha hồ suy nghĩ, suy tư nói chuyện, thì thầm và tâm sự được hết tất cả những gì hiện
tại, tương lai, quá khứ và những gì con đang nói với Cha và Cha đang dùng đôi tay của
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con để nói lên và viết lên tâm tình của Cha đối với chúng con và có những điều Cha cần chỉ
dạy, hướng dẫn chúng con và mạc khải cho chúng con biết, để theo đường lối sống đạo cho
đúng theo Thánh Ý của Cha.
Giữa cuộc đời bao thử thách và thách đố, nếu không có Cha là bản đồ chỉ dẫn, chúng con
hoàn toàn mất phương hướng, chí hướng để biết đâu phải phân biệt đúng hay sai, đâu là ánh
sáng, đâu là bóng tối tội lỗi. Xác thịt yếu đuối của chúng con luôn bận lòng theo ý thích bản
chất của con người, thích nghi những gì tiện lợi và dễ dàng với bất cứ những điều gì thuận
tiện quên đi lương tri, lý trí và hậu quả cho bản thân mình và kẻ khác. Con người của chúng
con vốn đã có sẵn sự ích kỷ, tự cao, tự đại, ít phân biệt phải trái trắng đen, cho mình lúc nào
cũng đúng không cần sự hướng dẫn của người khác. Tự ái, kiêu ngạo, lãnh đạm, thờ ơ
trước sự khó khăn, khó nghèo của người khác và tha nhân. Tích trữ tham lam, lừa gạt giả dối,
còn và còn bao nhiêu điều của bản chất con người không sao nói hết nỗi.
Không có Chúa, sự đạo đức không bền vững và tồn tại trên thế giới loài người chúng con, sự
tội lỗi làm cho lòng con người trở nên gian ác, bóng tối xâm nhập làm cho con mắt của chúng
con trở nên tối tăm và mịt mù không lối thoát. Chỉ có Chúa, với Chúa mới có đủ quyền năng,
đập tan sức mạnh xiềng xích của tôi lỗi đè nặng trong tâm hồn, linh hồn chúng con. Sự hy sinh
chịu khổ hình, chịu chết và lấy máu của Ngài để cứu chuộc loài người chúng con, chính Chúa
là người cứu chúng còn từ trong tay của ác thần tàn khốc.
Cha ơi chúng con không thể thiếu Cha được. Thế giới này không
thể không có Cha, Cha nhất định phải chờ chúng con, cho chúng
con thêm một chút thời gian nữa chúng con sẽ nhất định đứng
dậy từ trong sai lầm để bước ra ngoài đón nhận ơn tha thứ và
ánh sáng Chúa Thánh Linh sẽ soi dọi con đường sự thật, chân lý
và bình an. Sẽ dựa nhờ quyền năng của Chúa Ba Ngôi, loài
người chúng con nhất định phải đầu phục, vâng phục trong sự uy
quyền vinh quang của Đấng Tối Cao không ai có thể sánh bằng,
oai nghi vinh hiển qua bao nhiêu ngàn thế hệ lại có một tấm lòng
bao dung, nhân hậu yêu thương tha thứ triệt để với bất cứ hình
thức nào, lòng kiên nhẫn bao la vô bờ bến đối với loài người
chúng con.
Còn ai, còn ai có thể hiểu được nỗi lòng thâm thuý chúng ta như
thế, bản lãnh chinh phục lòng người bằng tình yêu thật vô cùng
khôn ngoan vĩ đại chỉ có Chúa Giesu Kito duy nhất, với Ngài và
trong Ngài mới có được, mới thực hiện được điều đó cho thế giới
của loài người chúng con từ muôn đời cho đến hiện nay và luôn
mãi thiên thu vạn đại. Amen
Chúa đã mang lấy tội lỗi, chết cho tội lỗi và Ngài đang sống giữa
thế trần ngày nay chờ và đang chờ để đón nhận tội lỗi của chúng
ta mang đến cho Ngài. Ngài sẽ đón nhận trong tình yêu thương
tha thứ và cứu độ những ai chạy đến tin nhận và nương tựa bên
Ngài. Hãy đến với Ngài với tấm lòng thiết tha, con tim khẩn cầu
với tấm lòng thật sự thống hối ăn năn trở về, Ngài sẽ chấp nhận,
tha thứ và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta.
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Hãy đem theo con tim của mình đến viếng thăm Ngài qua Bí Tích
Thánh Thể, Ngài sẽ trả lời và thì thầm với chúng ta trong tâm
hồn, sự bằng an nhất định sẽ có sau khi đến gặp Ngài. Hoàng tử
bình an ngự giá, đến với tâm hồn thật sự tìm kiếm Ta, nương
thân gởi thác nỗi lòng ưu tư, tìm về bến đổ rộng mở tình
thương. Có Cha ân phúc tràn đầy, những ai tìm đến không về
tay không, hạnh phúc ban xuống tràn đầy hồng ân nơi Ngài. Niềm
tin chỉ một Cha chí thánh muôn đời, hỡi loài người thế gian ơi
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