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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.

PHÚC CHO AI TÌM RA CHÂN LÝ!
4:25 pm, March 26, 12 tại nhà chầu Thánh Thể S.
L: Thưa Cha ngày hôm nay là một ngày lễ trọng và mọi người cùng nhau đi lễ, suy niệm về
ngày trọng đại. Một ngày đánh dấu cho toàn vũ hoàn qua lời truyền tin của Thiên Thần Grabiel
đến với Đức Mẹ và tiếng xin vâng của Đức Mẹ đã được định đoạt cho cả một lịch sử; đi vào
thế gian bằng Ngôi Lời đã trở thành nhục thể và công trình vĩ đại của Đức Chúa Cha đã cho
con Một của Người xuống thế làm người; và đi vào thế giới con người để cùng với con người
và từng bối cảnh từng giai đoạn mang nhiều ý nghĩa cho con người với con người, sống với
con người và cuối cùng với bản án vì tình yêu mà Người phải mang lấy tội lỗi để đổi lấy sự
sống cho loài người qua sự khổ hình và chết trần truồng trên thập giá, để cứu rỗi và rửa sạch
tội trần gian để con người được tồn tại và sống cho đến ngày hôm nay.
Cả một chương trình và lịch sử huyền nhiệm của Ngôi Hai nhập thế do Đức Chúa Cha an bài
và định đoạt cho loài người nhân thế. Chúa Giesu đã đến với cung lòng Mẹ Maria vào thời
điểm đó và cũng là thời điểm được ấn định theo Thánh Ý của Đức Chúa Cha. Mọi điều được
diễn biến một cách bình thường và bình đẳng như bao người khác. Ngài cùng với Đức Mẹ đi
đó đây, làm việc cùng với Mẹ ngay con trong dạ. Mẹ làm gì thì sự đồng hành của Chúa cùng
với Mẹ mọi việc, mỗi nơi, làm lụng mọi thứ, như những người đàn bà ở Narazeth, nấu ăn, giặt
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giũ, xách nước, dọn dẹp và cùng đi với Me qua nhiều chặng đường gồ ghề, xa xôi để đến
thăm những họ hàng và chị họ là Elizabeth được nói đến, và được nhắc nhở qua phúc âm.
Cuộc đời Đức Mẹ và Chúa Giesu được gắn liền với nhau sau khi được sứ vụ Thiên Thần
truyền. Thời gian trôi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống của trần thế và những gì trải
qua cho Đức Mẹ vào thời ấy, cũng như tình cảnh lúc đó của Thánh Giuse và Đức Mẹ. Khi
Thánh Giuse chưa được báo tin về sự việc trước hôn nhân của hai vị và Mẹ chịu thai bởi
quyền năng Thánh Thần Thiên Chúa. Sau đó mọi việc được tỏ tường theo lời thiên thần
báo mộng cho Thánh Giuse. Gia đình Thánh Gia chính thức đi vào lịch sử và con đường được
sắp sẵn trong sự đơn nghèo, hàn vi bình thường của xã hội vào thời đó.
Ngay từ lúc đầu Ngài đã hòa nhập những gì có hạn và cùng những người đơn thuần giản dị,
cùng sống với họ, cùng chia sẻ với họ, cùng vui với họ và cùng kết bạn với những người hoàn
cảnh đơn chiếc và thiếu tình thiếu người thân như gia đình bà chị em Mattha, Maria và
Larazo. Lịch sử được nói đến bối cảnh của gia đình này, như Chúa Giesu biết và hiểu họ,
đồng thời Người có những người bạn được nhắc tên và qua mẩu chuyện về sự giảng dạy của
Người.
Còn và còn nhiều người mà vào thời đó Chúa Giesu đã gặp và làm bạn với họ, mà lịch sử và
phúc âm không nói đến vì Ngài đến để cùng hòa nhập với cuộc sống, sang giàu, nghèo hèn
cũng giống nhau, chỉ mục đích trong thâm tâm của Ngài là dạy cho họ biết điều công chính sự
thật với những giới răn để binh vực cho lẽ phải và chân lý và con người thời đó cần phải biết
và sống theo đường lối của Thiên Chúa và Ngài giải phóng con người qua những lệ luật và
huấn lịnh của Đức Chúa Cha. Dạy cho con người biết Thiên Chúa là Cha, là sự thật, là tình
yêu, là vĩnh cửu, là tất cả từ khởi đầu cho đến tận cũng chỉ có Ngài, trong Ngài và với Ngài
mãi mãi. Amen.
Jesus: Vào thời đó, những tiện nghi và văn minh không có và tiến triển như thời nay, nên mọi
cái đều thô sơ và giản dị của thời đó; nhưng cũng có những điều rất gắt gao và khắc nghiệt
như có nhưng tội danh họ thi hành bản án thật khắc khe, và kinh khủng, thật trắng trợn và
bình thường vào thời ấy. Không coi là dễ sợ hay tàn nhẫn vì con người vào thời đó chỉ dùng
những khí giới mạnh bạo và thô sơ của những giáo mác, binh nhọn, lưỡi liềm, xích xiềng và
gươm giáo hung tàn của xã hội và thời đại kéo dài xa xưa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.
Khi Ta đến thế gian qua cuộc tử nạn của Ta, cũng phải chịu cực hình của những gươm giáo
gậy gộc, xiềng xích, gai nhọn, đinh búa của thời đó. Hình thành và sản xuất ra thật tàn bạo và
hung hăng như mảnh thú không chút thương tâm và thông cảm cho bất cứ hình thức nào! Dù
người đó là ai, tội nặng hay nhẹ do sự phán quyết của những nhà cầm quyền, những nhà luật
sĩ, và những tên Pharisieu đạo đức giả. Ôi thôi cả một thời đại nằm trong sự không chế của tội
lỗi và gian ác, luật lệ do con người làm ra không nền tảng đạo đức bên trong, không chân lý
đến từ công chính. Chỉ những lạm dụng quyền hành, tham lam, bóc lột, tàn ác, hưởng thụ,
dâm ô. Những người thanh niên công chính, hiền lành rất ít, nếu có thì cũng bị chúng cô lập,
và kiếm cách hại hoặc loại bỏ để họ có chung một bè lũ giống nhau.
Không người phản kháng, hoặc phản đối những kế hoạch cầm quyền cai trị thống nhất toàn
dân. Bề ngoài đạo đức giả tạo, bên trong toàn cả một bè lũ ác tâm, ức hiếp người nghèo nàn
và bóc lột tiền bạc của cải, sức lực con người một cách nhẫn tâm và vô nhân tính, lại ra
những điều luật gắt gao, khốn khổ cho người dân. Càng bình thường và càng nghèo hèn bao
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nhiêu thì lại càng thiệt thòi bấy nhiêu, sự hiểu biết bị thao túng trong tâm bạo lực nên dân vào
thời đó thật cần cù và cực nhọc bằng đôi tay chân và sức lao động của mình do sự ứng biến
và sức lực nghèo hèn và hạn hẹp của mình, bạo lực, lạm quyền và khống chế toàn bộ.
Thời nào cũng vậy từ vua chúa thời xưa đến nay cũng chẳng khác gì, chỉ thời đại khác biệt về
những kỹ thuật và khoa học văn minh trực tiếp và khéo léo hơn.
Nhưng cũng có bức màn thưa để che mắt Thánh, còn tinh vi và xảo quyệt hơn ngàn lần năm
xưa. Nhất là thời đại hôm nay con người quá tiện nghi và tự do! Mỗi điều kiện, trá hình bên
ngoài qua những lớp kỹ thuật và mỹ thuật để mời gọi và thu hút con người đủ mọi cách.
Từ trẻ em còn bé cho đến thiếu niên, trung niên, đứng tuổi và ngay cả tuổi già cũng bị ảnh
hưởng và lôi cuốn vào thời đại.
Tuy không giết người gớm tay và gậy gộc như những thế kỷ trước, tàn nhẫn và hung tợn vì
luật lệ khắc khe, khát máu, xử lý con người bằng đánh đập và giết, ném đá hoặc treo thánh
giá, vất vào hang cọp hoặc những hình thức không văn minh như thời đại tiến bộ ngày nay,
nhưng linh hồn của họ ít bị rơi vào tình trạng bị sa vào lưới rập của ma quỷ như thời điểm này.
Ta trở về với thời điểm hôm nay và thế kỷ này để nhắn gửi những gì Ta cần nói với các con,
và cái nhìn đau xót của Ta đang đứng nhìn các con càng ngày rơi vào những cạm bẫy tinh vi
của kỹ thuật cao siêu do trò chơi của những tay tự cho mình là tài giỏi, là học thức, là kiến
thức siêu phàm; do kỹ thuật và khoa học tìm kiếm và khám phá ra cũng như thông minh sáng
kiến những điều mới lạ và những trò tiêu khiển và máy móc tiện lợi đủ mọi mặt và cũng theo
chiều hướng trào lưu cũng như những cái bán rẻ lương tâm và nghề nghiệp để tìm danh lợi,
tiền bạc, mặc xác theo xã hội và đời sống con người có ảnh hưởng ra sao và tình trạng
gia đình đến xã hội, giáo hội, giáo đoàn, giáo phái và toàn cả ảnh hưởng chung của xã hội và
thế giới con người ngày nay như thế nào.
Các con phần đông bị lừa bởi cái tiện nghi và sự tối tân cũng như theo đuổi và đua đòi vật
chất, tiền bạc, danh lợi qua những phim ảnh, computer, games, internet và những cái tiện nghi
khác nếu không biết và hoàn toàn tin tưởng vào những vật đó nó sẽ từ từ dẫn đi sai dần với
đạo đức con người.
Niềm vui và giải sầu khi tâm sự có gì bối rối nó cũng có thể làm cho con người vui và giải sầu
và từ từ tiến tới những cái mà không hề gặp bên ngoài này.
Chỉ một mình với cái tivi, computer, internet là thú vui và lạc thú, những gì mà mình tìm kiếm
và cho đó là nhu cầu cần thiết cho con người mọi giới, đủ thành phần, mọi nơi và mọi chỗ. Bất
cứ tuổi tác nào cũng có thể học và sử dụng được theo phương cách của mọi lứa tuổi, thanh
niên, thiếu nữ, trung niên thì internet phim ảnh và nhiều sự tiêu khiển do con người ưa thích
và ham muốn đến mức độ nào.
Con nít và thiếu nhi thì coi phim hoặc chơi games, những câu chuyện trong phim sẽ ảnh
hưởng rất nhiều về tâm tình hoặc sự tiếp xúc về tâm lý, thể lý của trẻ em và giới trẻ.
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Phòng games thì vui và giải khuây khi cha mẹ bận bịu làm việc và không có thời gian trông coi
con cái chỉ để games làm bạn với tivi và phim ảnh, nói chuyện và dạy dỗ chúng nó bằng
những bộ phim hoặc những games thật thời đại và đổi mới theo hình ảnh ma quái, đậm đà,
giết người thật thỏa thuê và vui nhộn theo từng games và những bộ phim không lành mạnh,
thiếu thuần phong mỹ tục, thiếu nâng đỡ và giúp cho con người những gì cần biết và những gì
con người phải thấy xấu mà bỏ đi hoặc trách xa những điều sẽ có tai hại và ảnh hưởng xấu
đối với mình và gia đình cũng như những người chung quanh.
Trung niên thì đủ mọi phương tiện để coi là tiếp thu, cũng như tìm kiếm những điều bất chính
trên internet; để rồi ảnh hưởng đến gia đình và con cái cũng như luyến ái bất chính, gặp gỡ
những chuyện trên computer hoặc che đẩy sự thật.
Dối gạt chồng con, dối gạt gia đình và vợ con trong nhà cũng như những điều và những việc
khác nữa. Từ tivi phim ảnh, từ computer internet cho đến những games ma quái, hình ảnh
theo sở thích con người.
Không đạo đức và luân lý, tiến quá gần với con người không gì ngăn cản nỗi với thế hệ ngày
nay.
Người lớn tuổi thì đam mê phim ảnh và cũng trao đổi những điều không lành mạnh, đa số xã
hội được biết và thống kê trên cả toàn thế giới, đủ mọi phương tiện và mỗi thành phần đều
vấp phải đa số trong xã hội.
Con người đi vào bóng tối của tội lỗi càng ngày càng lan rộng không lối thoát. Ma quỷ trá hình,
đội lốt của văn minh và hiện đại của xã hội, dẫn đưa các con vào bẫy rập của nó mà không hề
hay biết điều gì.
Ngay cả những người quyền hành và gương mẫu của mọi giới cũng bị lôi kéo vào, quá nhiều
và quá nhiều với xã hội ngày nay.
Nếu các con không tỉnh thức sớm sẽ không kịp cho đời sống của mình đang hiện tại và tương
lai, của thể xác và cũng như tâm hồn sẽ bị loài Satan, quỷ quyệt nắm vững và dẫn xa dần với
sự thật công chính, công lý và chân lý mà Đức Giesu Kito mang đến cho loài người và mỗi
một người trong xã hội ngày nay, cũng là thế kỷ cuối.
Mọi việc, mọi điều, mọi khía cánh của đời sống con người đều được thử thách và thách đố,
coi con đường nào là sự sáng và sự sống của những ngày sau hết khi Đức Giesu Kito đến và
xét xử cũng như tái lập một thế giới mới của niềm tin vào sự chết và sự sống của Đức Giesu,
Chúa chúng ta, phúc cho những ai tìm ra chân lý và bền đỗ đến cùng. Amen.
Viết xong 11:30pm
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