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L.: Thưa Cha hôm nay con bước vào nhà tạm không thấy một người nào ngoài Bí Tích Thánh Thể. Cha đang
ở đó với tấm bánh trắng tinh, tinh khiết không gian rộng lớn của một ngôi nhà nguyện trống trải, rộng lớn,
không người viếng thăm. Con chợt nghĩ ra tại sao con lại đến đây ngày hôm nay?

God: Phải, ý Cha muốn con đến đây và thấy sự thật cô đơn trống vắng mỗi ngày mà Cha phải chịu, chẳng
những nơi đây và còn bao nhiêu chốn nữa. Nhốt Cha trong căn nhà nguyện nhỏ bé kia, thỉnh thoảng ít người
lui tới rồi để Ta cô đơn một mình lặng lẽ mỗi ngày và mỗi ngày. Ta chờ và chờ đợi những đứa con và những
đứa ở xa chưa về và những đứa đang sống trong tội lỗi, chưa bao giờ hiểu biết, chưa bao giờ hiểu rằng Ta
đang ở đây và đến đây đểcứu giúp chúng con và dẫn đưa chúng con trong sự chở che mà chính máu Ta đã
rửa sạch tội chúng con.

Các con ơi, chừng nào các con mới hiểu nỗi lòng của Ta? Vì yêu thương các con Ta bỏ tất cả những gì của
một đấng quốc vương trên trời dưới đất đều phải quy hàng và phục tùng. Ta đến đây để ẩn mình trong Bánh
Thánh nhỏ này, thu hồi hình dáng vỏn vẹn chỉ một tấm bánh nhỏ,gói trọn tâm tình yêu thương để sống với loài
người và để ở với loài người dưới bầu trời Ta tạo dựng nên và chứng kiến cuộc sống thế gian mỗi một ngày
bao nhiêu việc xảy ra hàng ngày trên thế giới.

Từ việc xã hội, giáo hội ngay trong gia đình các con và mỗi một người trên thếgiới này. Bao đau thương, bao
oan nghiệt, bao cay đắng, bao tàn ác, bao khốn đốn, bao lọc lừa, bao vô nhân tính mà con người và con
người đối xử với nhau. Bao tội ác, bao giết người, bao hình thức ghê tởm, hãi hùng, ghê sợ của loài người
làm ra. Mặt người, dạ thú, tâm cang do loài quỷ dữ điều khiển, bán linh hồn cho loài khát máu, hoành hành
khắp mọi nơi và trên toàn cả thế giới.

Các con không nhìn thấy được và biết được những gì xảy ra vào thời điểm này. Trên thế giới bây giờ là nơi
chúng con sinh sống, không còn những ngày bình lặng và an lành nữa. Càng ngày càng đi vào con đường
không lối thoát, trần gian đắm trong cơn biến loạn. Mỗi ngày mỗi đi sâu vào con đường tiêu diệt từ linh hồn
đến thể xác, tự hủy, tranh giành và tựgiết lẫn nhau từ gia đình đến xã hội. Mọi nơi, mọi chốn, biến loạn đủ điều

do con người làm ra, do con người làm tay sai cho ma quỷ bước vào thế gian này để hủy diệt những gì tốt đẹp
nhất mà Thiên Chúa làm và dựng nên cho loài người.

Cuộc chiến con người với con người bắt đầu; cuộc chiến tranh giành quyền lợi với tôn giáo cùng nhau cũng
bắt đầu và cuộc chiến bá chủ hoàn cầu do ma quỷ và con người hoạch định sẽ tiếp diễn và bùng nổ một ngày
không xa. Lại những tranh giành của hàng ngũ trưởng thượng, đáng kính trọng và có danh tiếng trong mọi
thời đại cũng bị lôi cuốn bởi thế giới ngày nay. Đâu đâu cũng là sự dữ quá nhiều, con người không thuần phục
và duy trì những gì để lại mẫu mực của ngàn năm xưa nay đã hoàn toàn thay đổi và đi ngược lại với cuộc
sống xa hoa, hiện tại ngày nay.

Ôi biết bao đau thương cho con người. Ta chua xót ngậm ngùi, xót xa càng thấy được sự biến chuyển của
ngày nay. Ta đau lòng xót dạ cho các con, Ta đã dùng cách này cách khác để kêu gọi và cố tình đưa và để
cho các con thấy rõ và biết mọi điều để các con tránh đi và hiểu được những gì cần nên làm và sống như
thếnào với cuộc sống hiện nay và rất nhiều điều xảy ra chung quanh các con và cảtoàn thế giới.

Hãy cẩn thận tìm thật sự những gì đúng sai ngay trong gia đình, xã hội, giáo hội, giáo xứ và những gì trực
thuộc tâm tánh, lý trí và sự tương giao giữa con người và con người với nhau. Đồng thời phải tập sống thánh
thiện, bỏ đi những cá tánh riêng tư của mình, bỏ đi cái tôi đòi hỏi vô lý và bất chánh trong tâm tư. Dù là việc
nhỏ sẽ sanh sôi nảy nở thành những việc lớn mà mình không hềbiết và nghĩ đến. Nó đã nằm sẵn đó chờ ngày
có cơ hội phát huy vượt bực không thể lường được, nhất là những người có ơn cách đặc biệt.

Các con hãy luôn cầu nguyện và bám chặt lấy Cha một cách mật thiết và Chúa Thánh Thần gìn giữ các con
mọi nơi, mọi lúc và phải lắng nghe cũng vâng phục theo Thánh Ý, các con mới được trọn lành và vẹn toàn
theo sự suy nghĩ và ý định của Cha. Đừng để kẻ hở cho cái tôi làm việc sẽ dễ dàng dẫn chúng con đi ra ngoài
sự dự định mà chúng con không hề biết điều gì.

Hãy luôn tỉnh thức và nhận định những gì đúng sai theo ý chí, lý trí của con người, những ơn mà Thiên Chúa
ban cho dùng để nới rộng nước trời và làm chứng sựthật. Cũng cố niềm tin trong ơn cứu độvà cứu rỗi tất cả
các linh hồn còn sống trong tội lỗi đang cần sự giúp đỡ vàđưa họ về trong tình yêu và trái tim tha thứ của Đức
Giesu Kito là Thầy, là Cha, là Chúa, là Vua cả vũ trụ hoàn cầu. Từ trời cao cho đến trần thế phải quy hàng và
bái phục dưới bệ ngai Thiên Chúa, uy quyền và thông suốt mọi sự từ trong tâm trí cho đến linh hồn và cả thể
xác của mỗi một con người trong chúng con.

L.: Cảm tạ ơn Thiên Chúa.
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