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1:35pm April 26, 2012 nhà Chầu Thánh Thể S.
L.: Thưa Cha hôm nay là ngày thứ Năm, Cha muốn con viết về những gì Cha muốn nói chung cho tất cả mọi
người không Cha?
Jesus: Lucia con, những ngày này là những ngày bước dần vào những gì mà Ta muốn cho cả mọi người ai
ai cũng đều biết! Những gì Ta đã làm phép lạ và những mạc khải mà Ta đã cho con viết xuống, cũng như
nhắn gởi người này hay người khác. Cũng đã đến giờ phải được đưa ra ánh sáng để mọi người thấy và biết
được những gì Ta đang ở đây và làm những điều lạ lùng mà con người không thể ngờ và tin được. Nhưng đó
là sựthật, không có gì đối với Ta là có hay không!
Được hay không được rồi sẽ rõ mọi bằng chứng, mọi lời lẽ, mọi hình thức của sự cảm nhận mà con người có
biết và nhận ra hay không? Đâu là thiệt, đâu là giả đâu là sự thật và đâu là chân lý cộng quyền năng phép lạ
được xuất hiện đúng ngày, đúng giờ và đúng thời điểm để mọi người thấy rõ mà tin. Cũng cùng một lúc Cha
muốn Lucia đem sự thật này đến nơi mà Cha sai con đi để nói và làm nhân chứng những điều này Ta đã làm
và mạc khải trên con.
Hãyđem những gì thấy được, viết được, chụp được và những lời lẽ Ta gửi đến cho mọi người được biết, để
nghe những lời nhắn gửi cũng như sự trăn trở và khắc khoải với con người và những gì họ làm, đang làm và
sẽ làm trong sự lành mạnh hay lầm lạc; để họ nhận thấy và biết được những gì đúng sai cũng như thiện và ác
phải biết và phân ra; để đừng tiếp tục sống trong tội lỗi, trong lầm đường lạc lối mà mình không ý thức và nhận
ra! Dù là nhẹ nhàng hay non nớt bởi những tâm tánh người đời, nhưng đối với Ta là Chúa của các con dù là ở
đâu, hay thẳm sâu khôn khéo của con người che đậy đến đâuđi chăng nữa; Ta vẫn nhìn thấy và biết được
con người mỗi một việc họ làm đều có ý đúng sai, hoặc thâm sâu của lòng thánh thiện hay lòng ham muốn bề
ngoài và tiếng tăm.
Mọi việc đều trở thành tiêu khiển khi con người không biết mình đã nghĩ và đúng trong vị trí nào, niềm tin hay
đức tin bị xáo trộn và lung lạc. Luôn cả những người có địa vị và chức vụ của họ và khốn thay cho sự việc sai
trái của mình sẽ là một ảnh hưởng cho những người chung quanh. Cả một giáo đoàn và toàn đoàn thể cũng
như nhóm hợp mà họ luôn tin tưởng cũng như trông cậy với những thời điểm này đâu là thật, đâu là giả. Khó
hiểu và khó nhận ra, ma quái và sự tinh khôn của nó dù sao đi nữa nó cũng không thể nào qua mặt và hơn
được ánh sáng và thắng được sự thật và chân lý của Chúa Giesu Kito là Thầy Chí Thánh tạo thành muôn loài,
muôn vật trên địa cầu.
Hãy sống thật và làm những điều công chính với ý thức và lương tâm con người, nhất là những giới có chức
vụ trong hàng ngũ trách nhiệm lãnh đạo. Mọi mặt từ tu đức đến điều hành xã hội, mọi việc các ngươi đang làm
và mọi việc sắp đặt và diễn tiến với tình hình ngày nay càng ngày càng bước sâu và đậm nét đi sâu và ra
ngoài những điều luật của giáo hội và sự phản ảnh quá rõ ràng không thua kém những gì của giới tự do và xã

hội bên ngoài.
Còn những điều Ta chưa đề cập tới, sự tác hại và nguy cơ cho một tập thể sau này dù là bưng bít cũng
không thể che đậy sự thật. Những thành phần phá rối và phản đồ đã làm xáo trộn biết bao cho giáo hội và
hàng ngũ mục tử. Những anh em thân tín, thi hành luật định phải khổ sở về sự sai trái và lầm lỗi của các
ngươi. Mọi việc xảy ra và đang đến trong sự dự định và toan tính của con người, Ta gửi đến lá thư này tuy là
không có thể và có thể các người không tin một cách dễ dàng những hãy coi những điều đang diễn tiến và xảy
ra có đúng sai các người hãy tự hiểu và biết đến.
Hãy thận trọng và tỉnh thức, lẽ phải và sự thật từ Ta mà đến sẽ không bao giờ bịtắt và lu mờ một cách dễ
dàng dù các người có tin nhận hay không. Điều Ta muốn nói với các ngươi Ta không muốn con người gian ác
phải chết nhưng chỉ muốn nó biết và ăn năn. Thời gian không còn bao lâu nữa! Hãy sám hối và ăn năn trở về
để giúp cho lẽphải và công chính được sáng tỏ với chân lý và sự thật, luôn chờ và đón những gì hư mất nay
biết và trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót của Ta dành cho những ai nương nhờ và trông cậy. Đây là
những đặc ân sau cùng của Lòng Thương Xót, qua Lòng Thương Xót của Ta để cứu vớt nhân loại của những
ngày cuối thế kỷ.
Vìđâu ta quá tỏ bày
Cho người nhân thế tội tình hôm nay
Ăn năn xám hối trở về
Theođường lẽ phải, nhân tâm con người,
Bớtđi gánh nặng thế trần
Bớtđi tội lỗi con người gây nên
Trởvề chân lý nhận ra
NhờLòng Thương Xót thứ tha lỗi lầm,
Đặc ân Thương Xót sau cùng
Con người tỉnh thức, sau lần ngủ mê,
Bình an chân lý rõ ràng
Sựthật công chính, con người lưu danh.
Chào bình an cho các con.
Jesus
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