GOOD FRIDAY April 6, 2012- Message for
mankind
10:49 PM 4/6/2012 Good Friday in adoration room
L. thương mến của Cha, cảm ơn con đã trở lại nơi đây để thăm Cha và ở lại
với Cha cũng như viết những lời mà Cha muốn nói với con người và nhân
loại ngày nầy. Cuộc thương khó đã được kết thúc, thân xác của ta đã được
tẩm liệm trong mồ sau cuộc đau thương hành hạ của bọn lý hình và mang
bản án phải chết vượt qua bao chặng đường gian lao khổ ải, bầm thịt tím da,
tan nát thân thể từ đầu tới chân không chỗ nào là không thương tích. Vết
thương rỉ máu đến khô cạn, hình hài không còn nguyên vẹn, đầu của ta bị
gai nhọn đâm thâu, xuyên da thịt tới óc không còn chỗ nào được coi là lành
lặn ngay cả gân cốt cũng bị kéo dãn ra để chúng đóng đinh tay chân vào thập
giá.
Ôi đau đớn ngần nào suốt bao tiếng đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Còn và còn biết bao điều trên thân hình của ta. Nói sao và diễn tả cho hết
được nỗi đau đớn tột cùng này.Nói trên thân xác còn sự đau đớn nào bằng
khi chúng đem ta xỉ vả hạ nhục, mắng chửi, vu oan và thách thức. Những lời
lộng ngôn đồng thời ba quan toà lên án bất công với những lời lẽ vu khống
của dân chúng đau đớn thấy trong lòng bị dân riêng mình phản bội, bị môn
đồ bán rẻ với những đối xử bất bình và không công lý của con người và dân
chúng thời ấy.
Thật bao ngàn năm trôi qua nhưng những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu
khi còn người đi vào quên lãng và xúc phạm đến ta vì những tội lỗi của họ
vẫn còn và đeo mang mỗi một ngày càng đi ra và sa đọa trong bóng tối tội lỗi
của con người nhân thế hôm nay. Có biết bao điều ta ngậm ngùi và thương
tâm cho một kiếp con người không biết và tìm ra đâu là hạnh phúc và đâu là
chân lý mà mình cần phải có trong cuộc đời cạm bẫy và đau thương này.
Thật cả một thế giới đầm đìa bao quanh toàn những cục đoan và tiêu cực
theo bản ngã và cá tánh ích kỷ, vị kỷ của lòng con người. Muốn điều muốn
điều khiển và ba chủ tất cả. Điều lành thì ít, điều thiện thì càng ít hơn nhưng
những điều độc hại và gian ác thì lan tràn khắp nơi không sao cần nói, chưa
nói đến những con người coi mạng sống như rơm rác với những xã hội ngày
nay họ không còn biết sợ tội lỗi hay lương tâm hoặc lương tri gì cả cứ làm
theo những bám chặt và những gì ưa thích của những sự ngông cuồng tự đại

tự cao của mình và để lại cho gia đình và xã hội một vấn nạn khó khăn thay
đổi và sửa chữa.
Còn những đam mê, dục tính liên hệ nam nữ ngoài hôn nhân và gia đình
tiếp xúc một cách bừa bãi không luân lý, và đạo đức, bán rẻ nhân cách, làm
những điều tồi tệ nhân phẩm. Cũng trở thành mua bán và đổi chác thân xác
để rồi hậu quả đi đến chỗ phá thai giết người một cách trắng trợn không còn
biết sợ Thánh Linh và con người có linh hồn dù là sơ sinh hay đứa trẻ còn
non tháng trong lòng người mẹ. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thì thể
em bé bị giết hại và phá đi một cách vô nhân tánh và không lương tâm tri
giác ra sao khi làm những việc này trở thành thói quen không còn biết xót xa
hay cảm nhận những điều này. Dù là lương y hay bệnh nhân cũng thế.
Không lương tâm cũng chẳng bênh vực cho sự thật và quyền tự do tối thiểu
của lòng đạo đức nhân phẩm và nhân cách của con người.
Từ đó còn có những luật lệ ngu xuẩn theo sự đòi hỏi cá nhân trong đường lối
tự do, luôn tuồn của xác thịt để lại hậu quả là một loạt giết người không gớm
tay. Những em bé sơ sanh đã bị hại bởi những người làm mẹ làm cha. Các
người tiêu diệt được thân xác của nó là con cái các người những tâm hồn của
nó các người không thể làm gì được ngoài ta là đấng ban sự sống và quyền
năng trên mọi muôn loại và vũ trụ. Các người sẽ đều trả những gì là lẽ phải
và chân chính trước mặt ta. Nếu không kịp ăn năn sám hối những việc sai
trai mình làm, sẽ nhận hậu quả những gì mình đã cố tình làm và gây
nên. Có quá nhiều ta không thể nói hết nói một lần với các con.
Đêm nay ta chỉ để lại những điều mà ta muốn tỏ cho các con biết. Thời gian
không còn bao lâu nữa tất cả mọi việc mọi thứ trên trần gian sẽ được kết thúc
và ra đi một cách bất ngờ. Còn có những điều quá sai lạc và lầm lỡ trên con
đường của chúng con thì chuyện gì sẽ xảy ra khi các còn ra đi một cách bất
ngờ? Cho dù thân xác cha đã vì tội lỗi của chúng con mà phải chịu khổ hình
hay gánh vác tội lỗi cho các con nhưng lòng ăn năn và sám hối các con
không có thì làm sao các con được cứu vớt nổi khi nhắm mắt về bên kia thế
giới. Còn có quá nhiều trong xã hội ngày nay chưa hề biết công lý và chân
chính là gì. Huống chi là chân lý của sự thật mà Đức Kito đã hy sinh và làm
cho con người được sống trong ánh sáng của ngưỡng cửa Thiên Đàng và
hạnh phúc ngay trên trần gian và đời sau của nhân loại.
Hãy trở về sám hối ăn năn sống lại và tái sinh trong công chính an lành của
Dức Chúa Giesu Kito chết cho con người và làm cho con người được đổi mới
phục sinh trong máu và ánh sáng của Đức Kito tái sanh muôn loài qua lòng
thương xót và ơn tha thứ cứu rỗi cho con người. Amen

