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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.

AI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA CHA?
Ngày 3, tháng 9, năm 2011 - tại Nhà Chầu Thánh Thể
L: Thưa Cha, con tính đi về nhưng nhà Chầu chỉ có một người nên con không đành lòng bỏ
Cha lại nơi đây một mình. Thật buồn và yên tĩnh quá. Sự yên lặng và hiu quạnh cô đơn tăng
phần buồn bã trống vắng. Con thấy Cha thật tội nghiệp lắm.
Cả một gian san rộng lớn, và một triều đình thiên quốc cả vạn vạn, tỷ tỷ các Thánh Thiên Thần
quỳ bái lạy Cha...nhưng sao Cha không ở trên đó mà xuống dưới này ở với chúng con khổ
vậy Cha? Trong căn nhà tạm nhỏ bé kia, thu hình lại nhỏ xíu, suốt ngày chờ trông ngóng hết
người này, đến chờ người kia....Nếu ai hữu tình ở lại lâu lâu nói chuyện đôi chút, rồi họ cũng
ra về, còn người gặp chuyện buồn trong cuộc đời đến xã ra hết sự ưu tư, và xin ơn rồi về. Kẻ
tới vì thói quen, ngồi qua loa vài kinh Mân Côi rồi về. Kẻ thì tìm đến nan giải cuộc đời không
nói ai được. Kẻ đến để gỡ rối tơ lòng rồi cũng đi mất đất, kẻ còn ngồi lại thì ngủ rất êm ả.
Father: Rất ít và rất ít người đến đây, thật sự có một tâm tình thoát tục, cởi bỏ hết tất cả mọi
việc thế gian mà tìm Cha một cách chân thành. Tìm Cha trong sự nghĩ đến Cha và yêu Cha
bằng cả tấm lòng, cả trái tim, thuộc về Ngài trong vài tiếng. Con thấy rất khó, có lẽ sẽ có người
đó. Nhưng là một số rất ít không đáng kể, bởi vậy sự cảm nhận của con, càng thâm sâu hơn
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và thấy rõ ràng sự cô đơn quạnh hiu của Cha tràn ngập cõi lòng, thao thức trằn trọc bâng
khuâng. Ai ơi có hiểu nỗi lòng?
Hữu hình người đến viếng thăm nói cười, vô hình trong bánh trinh trong ít người cảm nghiệm.
Ta thấy cô đơn mãi hoài, nhân thế biết nói làm sao? Chỉ đợi hữu hình có duyên Cha đây ở đó
rất gần, cần con cảm nhận nói chuyện bằng con tim. Tình Cha lai láng dạc dào, con sẽ nhìn
thấy cảm giác được. Bằng con mắt đức tin, đức tin đưa lối chỉ đường là điều mạnh mẽ. Mạnh
dạn đi tìm đến Cha. Hạnh phúc cho kẻ tìm ra, tìm đúng chân lý là do đức tin dẫn đường.
Các con ơi, hãy bồi dưỡng đức tin bằng chính con tim của mình, vì con tim có sẵn yêu thương
Cha đã nung đúc từ hồi sơ khai. Bắt nguồn mọi việc bằng con tim có lẽ sẽ tìm ra ánh sáng
dẫn đường yêu thương. Không ít thì nhiều, việc gì nghĩ đến con tim đi đầu. Khi đã khởi sự từ
đầu bằng con tim thì sẽ bớt đi buồn bực, giận hờn vu vơ, bớt đi tranh chấp, tị ganh trong lòng,
bớt đi tội chối, súc sanh mọi điều. Bớt đi ganh ghét loài người với nhau, bớt đi hơn thua đủ
điều, bớt đi và bớt đi thật nhiều điều xấu trên mọi người chúng ta.
Quả tim nhỏ xíu nhẹ nhàng, nhưng có ảnh hưởng lớn biết bao cõi lòng, những kẻ ngu muội
ngu si cũng biết chân lý quả tim tình người. Cách đây không lâu, Cha đã cho viết, nói về tình
yêu cũng như quả tim Cha. Nói về hôm nay, tương tự như nhau, từ khởi sự cho đến hôm nay,
và đến khi tàn cuộc thế gian không còn. Cha vẫn một mực không thay đổi lòng. Tình yêu Ta
đem đến thế gian. Tình yêu Ta mang xác thân loài người. Tình yêu bị loài người bỏ rơi và giết
treo trên thập tự giá. Tình yêu khiến ta nhục nhã , hổ ngươi, thiên hạ chế diễu bôi bác đủ điều
qua hình ảnh internet ngày nay. Con người quá tự do lộng ngôn, phạm thượng coi thường,
không còn biết đến Đấng Tạo Thành, nói chi đến Chúa với Cha.
Thế gian hết sức, sanh ra quá nhiều tội đồ. Một ngày không sớm xảy ra , nếu không sám hối,
con đường nào là phải đi vì thế tình yêu Ta mãi cứ ở đây. Thế gian ngày nào thực hết kẻ ác
tâm, ngông cuồng tự đại? Ta vẫn còn phải ở đó để chờ đợi các con. Yêu thương Cha đã đóng
mộc rồi, thu hình bé nhỏ trong căn nhà tạm kia mỗi ngày chờ đợi hình bóng ai. Mỏi mắt trông
ngóng bóng ai mịt mờ, cô đơn mãi suốt canh dài. Ít ra có số đến thăm Ta thường xuyên, an ủi
số ít vẫn còn.Vì thế Cha mãi chờ đến ngày hôm nay.
Tình yêu Cha mãi luôn dành quả tim rướm máu, thoi thóp chờ đợi chúng con quay về. Con ơi
hãy đến với Cha bỏ đi phiền muộn vây quanh đời con, không ai có thể cứu giúp con trong
cảnh đời oan nghiệp, bi đát , hiu tịch này; chỉ có Cha, với Cha các con mới tìm được nguồn an
ủi, hy vọng, bình an, và thăng bằng, có cuộc sống hiện tại đời này và đời sau.
Chào các con. Thương các con thật nhiều.
Cha
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