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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 sửa soạn tâm hồn, ngày Cha Giá Lâm đã gần kề!
Ngày 2 tháng 6 năm 2011
Hôm nay là ngày thứ Năm đầu tháng. Tháng Thánh Tâm Cha. Cha muốn con viết lên những gì? Ngày hôm
nay, con chuẩn bị sẵn sàng bút giấy rồi. Cha đọc trong ý tưởng con, con sẽ viết ra hết những gì Cha nói, hay
dạy con, hay Cha muốn nói cho người khác, con sẽ làm theo ý của Cha. Cha nhớ phải cho con tín hiệu của
Cha nghe, con nhác và chậm lắm Cha à.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi muôn màu…Ta cùng con sánh bước đến một nơi rất xa và rất đẹp…Nơi đây có
những tòa nhà nguy nga lộng lẫy rất đẹp, rất sang của trần gian hôm nào…Nay đâu còn nữa rồi con ơi…Ta
ngậm ngùi rơi lệ tiếc thay cho kiếp người…Lòng người không vâng phục, mới có những tháng ngày này…Ta
thật thương tiếc cho con cái mình…Nhưng mọi sự đã rồi và đã qua… Ta ôn lại những kỷ niệm xưa, lòng Ta
tan nát, xót xa ngập lòng.
Giờ đây Ta không muốn sự việc xảy ra như hôm nào…cảnh người ly tán, gia đình ly tan…cửa nhà sập
đỗ..nước dâng tứ bề…loạn lạc khắp nơi, đói khát tràn lan…dân chúng lầm than, tứ bề biển lửa, nhốn nháo
tìm nhau. Giờ ngày đã định, đã đến thời gian đã định. Hãy thông báo người lành lắng nghe, mau trở về nhà.
Lệnh Cha truyền ban, con mau thu dọn, dọn mình chờ sẵn.
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Giữ vững niềm tin, ngày Cha ngự giá. Mau mau thông báo, sửa soạn tâm hồn, ngày Cha gần đến, con luôn
sẵn long, báo cho anh em, dòng tộc, sẵn sàng chờ đợi. Kinh khủng hải hùng, hơn ngàn năm xưa. Lòng Cha
tan nát…chờ đã quá lâu…sao đâu không thấy…bóng ai mịt mùng...sa đọa tràn lan…khắp cả tứ bề…không
còn cản nổi…dự pháp cuối cùng…thanh lọc trần gian…người lành được cứu…kẻ dữ vào lò…không ngày
nhất định…chúng con sẵn chờ.
Báo cho N. biết để hờ, thông báo nhóm rỏ để cùng ăn năn. Cầu xin, cầu nguyện thật nhiều, ăn năn hối cải
mau mau trở về. Bí mật con biết thế thôi, còn bao nhiêu chuyện nữa Cha sẽ tỏ tường. Đừng lo đừng sợ, con
bình tĩnh đi. Mọi sự Cha đã an bài. Mở rộng vòng tay đón kẻ ăn năn trở về. Hô hào lớn tiếng mau lên, giúp ai
được nấy cho đỡ đau lòng mau lên.
Mau thông báo lẹ đi không còn kịp nữa! Cha trông đợi hoài! Khốn thay những kẻ lạc đường! Mau quay trở
lại, kịp đường đi lên!Chờ mong Cha đã chờ lâu, 2000 năm trước…2000 năm sau vẫn chờ…Con người vẫn
cứng như đơ, số ít trở lại. Vì thế Ta chờ đến nay đã mãn thời giờ. Chúa Cha đã định loài người thế gian tái
sinh, tái hợp trần đời.
Người tốt ở lại, người lành được đi, kẻ xấu tự hủy chốn mình, nơi nào nó biết tự mình phải đi. Chúa Trời cao
cả tuyệt vời! “Công bình, công thẳng, công minh”! Người lành được đón nhận…rõ rang…người lành được
đón về trời. Người tốt ở lại, chờ ngày lọc thanh. Kẻ đi vào chốn lửa hình, muôn đời muôn kiếp không hề
được ra. Mọi người mọi kẻ gần xa, mau mau hối cải ăn năn trở về. Thiên đàng chờ kẻ hồi tâm! Hãy mau tỉnh
thức để được bên Cha!
Đây là những gì Cha kêu con viết. Không phải tự con viết ra. Đừng nhác sợ, cầm cây viết phải viết hết những
gì Cha mong. Không rụt rè sợ hải, không đoán chừng phóng đại, thành thật khi viết, vâng lời khi nghe, không
được sai trái chữ nào, không được hỏi tới hỏi lui, mới xứng người viết của Thầy Giêsu.
Con là đứa con đơn sơ khiêm nhường của Cha, tánh tình lại giống còn thơ. Cha kêu con viết như vậy, con sợ
lắm phải không? Vừa trách nhiệm, vừa sợ lúng túng. Vì điểm đó nên Cha muốn con viết, tập cứng rắn trưởng
thành lên.
Chúc con ngoan và viết giỏi lần sau.
Cha thương con
Cha
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