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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 tư 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.

TƯƠNG LAI CÁC CON Ở TRONG CHA
Ngày 9 tháng 7 năm 2011- tại Nhà Chầu Thánh Thể
L: Lạy Cha, hôm nay lại thêm một ngày nữa. Cha muốn con viết gì lên trang giấy này đây? Cha cứ lên ý
tưởng của con, con sẽ viết, không chần chừ, không hỏi tới lui đâu. Con sẽ giỏi, mỗi ngày, mỗi ngoan lên, và
học trưởng thành như Cha nói. Con phải vâng lời, để làm đẹp lòng Cha.
Father: Sự việc cần viết đã đến ngày đáo hạn. Ta không chần chừ nữa; việc sẽ xảy ra, xa xa, gần gần sẽ tới.
Chuẩn bị không còn kịp nữa. Lửa tung tóe, xác người như rạ mọi sự đảo điên, không còn chính quyền nào
trên chính quyền nào nữa cả, ai ai cũng tháo chạy không giúp cho người này hoặc người kia được nữa; tự
mình phải ăn năn, sám hối cho bản thân mình. Nước này đánh nước kia vẫn rồi cũng sẽ đến đây. Ta cần
thanh lọc, thời gian không còn kịp nữa. Hãy đón nhận những gì có thể làm được. Chu toàn những việc mà
con đang gặp và sẽ gặp. Hoàn thành mau lẹ và nhanh lên cho Cha cứu được ai thì được, giúp đỡ được ai thì
giúp. Ai có tai thì nghe, nếu họ muốn.
Bổn phận của con hoàn thành cho Cha. Làm việc cho Cha đừng sợ người ta. Đến giờ này rồi mà con vẫn còn
nghi ngại điều gì? Chần chờ chi nữa, Cha kêu làm là phải làm.
L.: Làm gì bây giờ Cha ơi, con chưa rõ ràng gì hết, biết bắt đầu từ đâu đây? Làm mà làm gì chứ Cha ơi?
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Father: Vậy từ bữa đến này con đang làm gì?
L: Con đang viết những gì Cha nói con viết.
Father: Vậy thì hãy đưa những lá thư con viết cho những người lãnh đạo tập thể, lúc họ nói chuyện, hoặc rao
giảng; có sức lực lôi cuốn nhiều người nghe. Không phân biệt giáo dân, hay hàng linh mục, tu sĩ.
Bây giờ được bình an được ngày nào thì chúng con cứ nhớ ngày đó đi, đừng nghĩ xa hơn, hay tương lai làm
gì. Tương lai các con là ở trong Cha. Nước Trời mới thật là tương lai của các con tùy theo sự định lượng và
mức độ.
Khi chúng con làm những việc vì Danh Ta (N. đi chuyến này cũng gặt hái rất nhiều hoa quả về cho Cha), đó
là mọi việc Ta cần các con, chung lòng, chung sức giúp cho nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, đoàn kết trong
tình yêu thương huynh đệ. Mọi việc các con làm sẽ hữu hiệu hơn các con tưởng tượng.
Đừng trùn bước! Các khó khăn và thử thách Ta ở bên các con, Ta ủng hộ các con, còn mệt mõi lắm, nhưng
không bao lâu nữa sự công bằng và lẽ thật sẽ đến trước tòa công thẳng trước mặt Ta.
Hãy bỏ những sự nghi kỵ, nghi ngờ, cùng nhau bắt tay, không phân sang giàu nghèo hèn, kém học. Hãy cùng
nhau kề vai sát cách tim kiếm những ai lạc lối, hãy đưa họ về, vỗ về những người đang khổ, giúp những
người cơ hàn, nâng đỡ những người cô quạnh, thăm viếng người tù tội dẫn dắt những người đi tìm chân lý,
nhẫn nại và khoan dung với những kẻ lầm lỗi với mình, tha thứ cho kẻ thù nghịch với mình. Đó là những
điều Cha muốn các con cần phải làm cho Cha.
Đi tìm kiếm và làm những việc đó cho anh em mình.
Hãy đến với Đức Giesu Kito để nhận ơn tha thứ chuẩn bị ngày Ta đến và tái lập thế giới. Riêng các con, hãy
bình tâm giữ bổn phận và trách nhiêm của mình. Các con sẽ được loan báo một cách đặc biệt. Chuẩn bị tâm
hồn, tĩnh thức cầu nguyện luôn luôn, để được bến đổ giây phút cuối cùng. Bây giờ được bình an được ngày
nào thì chúng con cứ nhớ ngày đó đi, đừng nghĩ xa hơn, hay tương lai làm gì. Tương lai các con là ở trong
Cha.
Ta đến như một cơn giông lớn, sét đánh tứ bề và thoáng chốc tất cả sẽ trở thành bình địa. Đó là ngày Ta thật
sự đến. Bao lâu nữa sớm hay muộn Ta chỉ cho các con biết như vậy, ngày quyết định các con sẽ tỏ tường sau.
Mọi việc thì đều được sắp sẵn các con chuẩn bị.
Vì Thầy và cùng Thầy tác chiến, đi gặt hái và thu lượm lần sau cùng cho tái thế giới mới nghe các con.
L. ơi, con vẫn còn sợ hải… rất nhiều khi viết về những điều này. Cha biết làm con sợ, nhưng con phải viết và
viết rất rõ, để anh chị em con, cùng với nhau chia sẽ, và biết cần những gì cần phải làm chung một ngày sắp
tới.
Hãy cố gắng lên, đừng sợ hải lo lắng, Cha luôn ở bên con.
Sẽ viết lần sau.
Chào con.
Cha
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