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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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L.: Thưa Cha sáng nay con đi dự thánh lễ lúc 10giờ sáng thứ Sáu, bước vào nhà thờ thì Cha
đã ra nhà thờ và đang lúc đọc xin Chúa thương xót chúng con. Đang lúc cúi đầu và chào lạy
Ngài còn thường hay suy tưởng Đức Chúa Cha, Chúa Giesu, Đức Mẹ và các Thánh Thiên
Thần, các Thánh trên bàn thờ và tất cả người con chào đều có mặt tại đó vây quanh bàn thờ
thật long trọng và vô cùng sốt sắng đối với con. Cảm giác mỗi khi đi lễ con thấy rất đặc biệt,
con xin ngừng lại nơi đây để thấy những cảm nhận thật thiêng liêng, thật trực thuộc trong trí
óc của con, cảm thấy rất mầu nhiệm dâng trong Thánh Lễ.
Khi mới bước vào con nhắm mắt lại thấy thật sự dường như có một giòng nước chảy từ trên
trán xuống ngay giữa sóng mũi, từ trên xuống, chảy từ từ tới đâu con cảm nghiệm tới đó.
Chảy và chảy từ từ một cách thong thả mà con nhận được và cảm giác ra thôi, thấy thế và để
yên trong vài giây lát rồi rờ coi xem sao cũng thấy hơi lạ và hiếu kỳ, nhưng trong cảm giác lại
cho biết Chúa đang xức dầu cho con hoặc làm gì trong tư tưởng hoặc cái nhìn rõ ràng và xác
định hơn để viết bài hay tường thuật những gì con thấy được, hay cảm nhận và viết xuống, có
thể những ý chỉ mới mà Chúa cho con, nhưng vì sự chờ đợi cũng qua vài phút con cảm thấy
vẫn còn lăn tăn nên đã giơ lên trán thì thấy rất khô không có gì bên ngoài hoặc dính thứ gì
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trên trán con để nó cảm giác và chạy dài như thế. Con đã đụng hai lần, lần thứ nhất không
thấy bên ngoài dính gì, lần thứ hai mờ mờ thì lại thấy có nước, con lấy làm lạ và suy nghĩ
nước ở đâu đó mà dính chút xíu ở trên trán của con, chợt nghĩ ra có thể là chấm nước Thánh
hồi nảy chăng, nhưng thấy cũng không hợp lý. Nếu nước có chảy theo trên trán thì đã chảy
lâu mới lúc đầu chẳng hạn, nhưng đây đã quỳ rất lâu được vài phút rồi mới chảy, thấy cũng
ngờ và lạ nhưng đang xem lễ con không muốn suy nghĩ cứ để tự nhiên và qua đi một cách
bình thường. Tự nhiên sau vài phút lúc đọc xong kinh Lạy Cha cợn cảm thấy rất rõ và trực
giác sáng lên, cảm nghiệm và nhìn thấy đôi mắt Chúa Giesu với khuôn mặt đội mão gai màu
nâu xám, nhìn thẳng vào hai con mắt của Ngài rất sáng chứa đựng sự ướt át, chan chứa khẩn
cầu cộng nỗi niềm vời vợi muốn nói với con hoặc ai đó điều gì u uất và ẩn khuất sau khuôn
mặt sống động mềm mại của một người thiệt thật sự.
Giây phút đó biến nhanh khi con nhận ra và mở mắt thì bên ngoài rất bình thường, mọi người
đang đợi đi rước lễ. Con cố gắng nhắm mắt lại một lần nữa để tìm lại giây phút đó, nhưng
không thấy và ký ức thật mờ đi không như lúc trước đó. Con không thấy và lấy làm lạ sự kỳ
diệu lạ lùng này, con chỉ nghĩ theo cách đơn giản Ngài chỉ đến với con và muốn con làm gì
cho Ngài chăng? Con chỉ chờ đợi coi có việc gì cảm thấy và tưởng tượng ra được không. Lát
sau, buổi lễ sắp xong và bế mạc, lại một lần nữa trong tâm trí con lại nhắc nhở hôm nay là thứ
sáu và là thứ sáu đầu tiên bước vào mùa chay cũng là ngày thứ sáu Chúa chịu chết rồi sau
giờ lễ họ làm mười bốn sự thương khó của Chúa. Nhiều điều trùng hợp và hợp lý sự việc con
mới thấy qua cảm tưởng cho con biết con phải lưu lại nói đây hay ngồi bất cứ nơi nào trong
nhà thờ hay nhà tạm để viết bài.
Cuộc thương khó Chúa Giesu được viết và bắt đầu từ tuần này là ngày 24 tháng 2, 2012, con
xin cảm giác đó được trở lại trong ký ức con; đồng thời những ngày con có mặt tại vùng
Giesusalem nơi Chúa bị Philato giải đi rồi trở về dinh bị nhốt một đêm và khoảng đường Ngài
đi con đã nhìn thấy trong tâm tư và chứng kiến lại tại Giesusalem theo sự hướng dẫn của vị
linh mục Nguyễn Tầm Thường. Ngài nói và giải thích rất rõ về đoạn đường mà Chúa Giesu đi
qua và bị giải từ quan toà này đến quan toà khác vào thời đó, để lại trong sách phúc âm theo
sự tường thuật của Thánh Luca nếu con không lầm vì cũng mới mẻ sau ngày hành hương trở
về nên con cũng dễ suy tưởng lại những gì đã nghe và biết, đồng thời cũng chứng kiến lại đất
và xứ sở của Đức Giesu cách đây hai ngàn năm về trước nay vẫn còn di tích lịch sử đoạn
đường và ngôi nhà thờ người ta nói đó là nhà thờ
Thánh Phero, nhưng sự giải thích của cha hướng dẫn là tòa nhà quan tổng trấn Philato. Có sự
trùng hợp trong con lúc ở bên đó, lúc Cha Thường nói về con đường Chúa Giesu đi qua vác
Thánh Giá theo con đường có nhiều bậc thang, cấp bậc gồ ghề lởm chởm thật khó đi cho
người bình thường, huống chi Chúa là người bị đánh đập bởi quân dữ, lại còn vác Thánh Giá
nặng nề nửa đau đớn, khập khểnh biết chừng nào. Do sự nghiên cứu khi con thấy được và
chụp hình con đường đó rất nhiều trong máy giữ lại và hy vọng trong tâm trí nếu Chúa muốn
có thể cho con bức hình hai ngàn năm trước Chúa đã đi qua, nay cho con chụp lại được trong
máy hình này thuộc của thế hệ con đang sống và cũng là hậu bối của hai ngàn năm sau của
thế kỷ này.
Chỉ mơ ước và thoáng qua xin với Chúa mà thôi, điều này có vẻ đòi hỏi quá đáng nên xin theo
Thánh Ý Ngài, hôm nay không ngờ máy con chụp tai Giesusalem cũng chưa được coi nhưng
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lại có điều trùng hợp Ngài không cho con thấy bức hình con xin nhưng lại trực tiếp đến với con
qua khuôn mặt hình dáng và đôi mắt sống động, u uất tâm tư muốn nói và tỏ bày với con
những gì tâm tình mà Chúa muốn con viết và tường thuật về Ngài với thời điểm này, thế kỷ
này và tường thuật cảm nghiệm, nhận định của hai ngàn năm sau đó qua cây viết mà Chúa
cho L. viết lại trong những ngày tháng này và cũng là những ngày của cuối thế kỷ.
Lạy Chúa hôm nay con thật sự cầm cây viết để viết lên những lời mà Chúa cho con cảm
nghiệm và thấy được trong con. Lòng thành và tấm chân tình mà con muốn làm cho Chúa
trong mùa chay tịnh trong mùa Chay sắp tới. Con xin nói hết tâm tình và sự diễn đạt cho Chúa
, sự diễn đạt đó Chúa Thánh Linh ban cho để con hết lòng hết sức với trái tim của con dâng
lên Chúa, viết ra được những ý niệm, ý nghĩ, ý tưởng, thật sự thâm sâu còn trong tư tưởng
của dư âm còn lại những ngày hành hương đất Thánh và quê hương của Chúa năm xưa. Tại
nơi nầy Chúa đã từng đến đây, sanh ra và lớn lên, làm việc và rao giảng trên xứ sở này,
cuối cùng Chúa cũng đã hy sinh và chết một cách đau đớn trần truồng vì hai chữ tình yêu để
lại cho nhân loại và con người. Vĩnh viễn được khắc cốt, ghi tâm về những biến cố và lịch sử
đó xảy ra nơi đây, là xứ sở mà Chúa sanh ra được ghi chép và biến cố được đưa vào lịch sử
con người không thể làm ngơ và phủ nhận.
Đến hôm nay quá nhiều thế kỷ những việc và sự hy sinh của Đức Giesu Kito làm cho con
người nhất định thế giới ngày nay phải nhận ra tình yêu bao la, vĩ đại của Đấng bực thống trị
cả trời lẫn đất, phải quy hàng, phải thán phục, phải tôn kính và thờ lạy sự cao cả, nhân ái,
nhân từ, bao dung, độ lượng của Vua Trời mà con người phải trở về với sự thật và chân lý
của Đấng Tối Cao dành cho nhân loại, và mỗi con người chúng ta trong thế giới ngày nay
Ngài đã làm và đã chờ đợi quá lâu. Sự nhẫn nại qua bao thế hệ nay đã đến lúc phải cần thanh
lọc và kết thúc của những gì và thế hệ tội lỗi, gian ác, lọc lừa của những ngày đắm
chìm trong biển lửa của thế thái trần gian.
Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn cho con người cơ hội, nhưng sự bạc tình, hùng hổ, sự
thờ ơ, cứng cỏi, lòng chai đá con người không thấy và nhận ra tình yêu và ân sũng cộng tha
thứ và cứu độ sẽ được kết thúc vào đúng thời gian luật định. Người lành, kẻ dử phân chia rõ
ràng, không còn ai oán trách Thiên Chúa trở lại thanh lọc trần gian con người.
Còn chi giữ lại phút giây
Ăn năn hối cải mau quay trở về
Sớm ngày sẽ được cưu mang
Đến khi quá trễ thế gian muộn màng
Viết xong 1:55 pm, Feb 24, 2012
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