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Con đừng sợ hãi hay lo lắng cũng như bâng khuâng những lời mà Mẹ cho con được tường thuật vào chiều hôm qua,
và cũng chính Mẹ đã báo cho các con được biết trước những sự việc sắp xảy ra cho thế giới ngày nay, những gì mà
con không thể tự mình biết và nói bất cứ điều gì. Đó là những sự việc quan trọng mà chính Mẹ qua con để nhắn gởi
cho tất cả anh em và nhắn gởi cho toàn thế giới.
Sứ vụ của con là những việc mà chính Mẹ đã nói trước cho con được biết trước ngay từ lúc đầu.
Thời gian thì Chúa cũng đã cho để con người phải đi về và phải sớm ra chứ không thể tiếp tục và không thể chần
chờ để không còn những giây phút mà các con không kịp trở tay để đưa đến những điều bất ngờ mà ngay cả đời
sống hiện tại các con phải đối diện.
Có những thiên tai, có những biến loạn, có những sát hại với cách thức mà chính con người gây loạn của một xã hội
ở nơi đây và ở nơi đó. Những người dân vô tội, những người nhân đức hiền lành và những người hy sinh thì lại tiếp
tục phải hy sinh cho những người gian trá. Họ lại tiếp tục hoành hành những sự mà chính con người phải cần thay
đổi, phải cần trở về và phải cần đi ngược lại những gì mà chính mình đã vi phạm suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Nhưng lòng người quả là một điều quá chai đá, quá cứng lỳ, họ không cảm giác và không thấy được những quyền
năng khi họ đối diện với Thiên Chúa, những gì không từ lẽ phải và chân thật thì sẽ bị tiêu diệt tất cả và toàn bộ.
Vì lẽ đó Chúa đang nương tay để chờ đợi những người con trở về, Chúa đang nương tay để chờ đợi những người
tội lỗi và những người đang làm những sự sai trái được đánh động và được biết mà trở về, để không đối diện với
những hoàn cảnh bi thương, đau thương mà chính con người tạo ra để giết hại anh em của chính mình.
Ngay cả những sự việc mà Thiên Chúa chưa xuống tay để cho con người cơ hội, thì con người và con người tự hủy
diệt lẫn nhau. Tự làm cho con người những điều gian ác, tự đối xử với nhau để tranh dành quyền lợi và độc quyền
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để thôn tính những điều mà chính họ cho đó là những sự việc mà họ cần tranh đấu cho họ, cho quốc gia, cho cá
nhân và cho tiếng tăm để được mọi việc theo những điều mà do con người suy nghĩ và làm nên.
Nhưng họ không biết rằng với thời điểm nào và giai đoạn nào nếu Chúa đang can thiệp, Chúa đang sống động và
Chúa đang ở nơi đây thì con người phải chạy đến và về với Ngài thì các con mới được sự nương nhờ, mới được sự
cứu giúp và được sự cũng cố từ nơi lòng tin, từ nơi những sự đối diện và từ nơi những việc mà chúng con sẽ gặp
của những giai đoạn và của những biến cố mà chúng con thấy chung của một xã hội hôm nay.
Còn rất nhiều điều nữa mà con người phải cần. Không phải vì bom đạn, không phải bị chết chóc và những điều mà
chính họ xử dụng năm xưa, nhưng vào thời đại của những ngày còn lại hôm nay nó thể hiện qua những tinh vi và có
những điêu luyện mà chính con người không thể đoán trước được.
Nó sẽ sử dụng bằng những điều tinh thần, nó sẽ xử dụng bằng những sự việc mà chính con người phải bị khủng
hoảng, phải bị sợ hãi, phải bị chao đảo, phải bị lo lắng với một xã hội mà đang trên con đường của những tay gian
ác, của những sự độc ác và những điều bóng tối tội lỗi do ma quỷ dàn trận để đi qua thân xác của những con người
có quyền hành, đi qua thân xác của những con người nắm giữ những điều có quyền quyết định để ảnh hưởng
chung cho tất cả những người trên thế giới, ảnh hưởng chung cho tất cả những người con mà chính các con đang
đối diện.
Vì lẽ đó là sự cấp báo, là sự nhắn gởi để cho con người được tìm về và chuẩn bị từ tinh thần đến thể xác. Ngay cả
việc làm đối diện mà các con có thể tìm về những gì cho chính mình được cất giữ, để rồi cũng là chuẩn bị sẵn sàng
cho một đối tác sắp tới để cho mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và trong mọi vấn nạn mà chúng con gặp phải cũng
phải tin tưởng, cũng phải phó thác để được Chúa trợ giúp, để được Chúa ban cho chúng con vững mạnh niềm tin để
chờ đợi được những giây phút cuối cùng, để chờ đợi những sự thay đổi của những sự việc mà chính con người tìm
ra từ nơi cái sai của chính mình.
Cũng có những biến cố mà con người phải cần thách đố với tâm trí, thách đố với những bản ngã và thách đố với
những lý trí của mình để quyết định đi vào trong những đường lối mà nó sắp xếp của một xã hội đang đi vào trong
tâm trạng mà chính con người toàn quyền phủ nhận những gì là từ nơi thiêng liêng, phủ nhận những gì từ nơi phép
lạ mà Thiên Chúa ban cho.
Họ xử dụng với những cách thức của con người là những điều gian ác, là những điều mà chính họ có thể làm hại
đến anh em mình bằng cách này và cách khác, trong cách tinh vi để làm cho đầu óc tinh thần, để làm cho con người
đối diện với những sự việc mà họ không thể nào chịu đựng nổi nếu không có đời sống tinh thần, đời sống nhẫn nại,
đời sống thiêng liêng để được Thiên Chúa can thiệp, để được Thiên Chúa đồng hành trong đời sống đức tin mà con
người cần phải cũng có với một thời đại còn lại như hôm nay.
Cũng có những điều biến chuyển để con người sẽ thấy bất ngờ và cũng gặp những điều tai ương, bất ngờ gặp
những sự việc sắp đặt của một thế giới gây rối loạn và gây bất ổn. Mất tất cả quyền tự do, quyền an ninh và là
quyền chính họ đã tự hợp tác và đã tự họ để quyền cá nhân và quyền từ nơi con người trong sự ham muốn, trong
những lợi ích riêng tư để những việc xảy ra cho những người con chiên lành, xảy ra cho những người con dân ở
trong xã hội, xảy ra cho những người con chiên vô tình hay cố ý vấp ngã và cũng bị vạ lây với những việc chung
quanh mà thế giới đang đi đến và xảy ra của những ngày còn lại.
Cũng còn những chuyện mà các con đã thấy cũng có những lúc bắt đầu để đi đến sự tiêu diệt và sát hại lẫn nhau để
giết chết hàng loạt do sự mưu tính mà họ đang sống trong sự lợi ích riêng tư và đã bị thâm nhập những điều độc ác
của loài quỹ dữ để giết hại và làm những chuyện mà chính các con sẽ thấy và đối điện trong những ngày sắp tới.
Cho nên, tất cả những gì là chính Mẹ đã thấy và biết được những người con của Mẹ cũng đã rơi vào trong những
tâm trạng đó.
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Cho nên đây là sự mời gọi và sự nhắc nhở cho con người thấy những điều đang đối diện ở trần gian này, là những
ngày biến cố, là những ngày biến loạn và là những sự báo động kinh khủng hãi hùng đang xảy ra khắp đó đây trên
mỗi đất nước và không có sự bằng an của những ngày thái bình.
Nếu các con không chuẩn bị tinh thần, đời sống thiêng liêng thì ngay cả đời sống hiện tại các con không thể vượt
qua và cũng gây khó khăn, cũng như làm cho tinh thần phải căng thẳng, tinh thần mất niềm tin và mất ý chỉ để có thể
đương đầu với những hoàn cảnh và những thực tại của những ngày sắp đến, của những thiếu thốn, của những việc
xảy ra và những nghèo đói cũng có thể đến với bất cứ nước mà chính họ đang đối diện hiện thực của những ngày
đã qua và những ngày sắp đến, cũng lần lượt kéo cùng với tất cả nước này đến nước khác cũng bị ảnh hưởng
chung trong một thế giới loài người.
Vì tất cả đã đi đến mức độ cuối cùng của những ngày còn lại và cũng là những sự mời gọi mà Thiên Chúa đã ban
cho con người ân phúc, Thiên Chúa cũng đã ban cho con người cơ hội và Thiên Chúa cũng ban cho con người
được nhìn thấy và trở về, để đừng bị lôi cuốn với những bạo động do xã hội và nhiều quốc gia đang tìm để tiêu diệt
lẫn nhau để tranh thủ quyền lợi riêng tư của chính mình. Những điều đó cũng đã gây cho con người phải đi đến vấn
đề tranh nạnh, hơn thua để đi đến chết chóc, giết nhau trong những điều phi lý để cuối cùng con người không thấy
những giây phút còn lại của những ngày cuối thế kỷ.
Họ vẫn tiếp tục tranh đua, họ vẫn tiếp tục tranh dành, họ vẫn tìm về quyền lợi, họ vẫn tiếp tục để không đem lại cái
gì chính đáng cho đời sống linh hồn của chính mình.
Họ không nhận thấy tình thương của Thiên Chúa qua bao ngàn thời đại.
Họ không thấy tình thương của Thiên Chưa ban ân phúc cho những ngày còn lại để mời gọi tất cả toàn nhân loại.
Không phân biệt người Công Giáo, không phân biệt người tin Chúa hay không, nhưng Chúa cũng cho họ thấy được
tình thương của Chúa.
Chính Chúa mới là Cha của nhân loại.
Chính Chúa mới là người có quyền năng để ban cho con người được sinh tồn và có thể ban cho con người sự sống
và chết để con người phải tìm ra từ nơi chân lý, sự thật để cuộc đối diện giữa thiện và ác cũng phải đến ngày phải
kết thúc tất cả mọi điều để có ngày mới mà Thiên Chúa thật sự ban cho con người trần gian, không có oán thù,
không có tranh dành và cũng không có tiêu diệt.
Thiên Chúa đang mong đợi một thế giới tràn đầy hy vọng, một thế giới tình thương, một thế giới hòa bình và một thế
giới mà mỗi một con người trong nhân loại được nhìn ra và tìm về ánh sáng Phúc Âm, tìm về tình thương nhân hậu
của Thiên Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay qua những ân phúc của Ngài, để cho con người cơ hội tìm về với
Lòng Thương Xót, tìm về với sự gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, tìm về với Giáo Hội, với những gương
sáng mà chính những người được chọn lựa trong hàng Giaó Hội hôm nay, làm gương cho nhân loại, để biết những
vị trí của chính mình và biết được những ngôi vị của chính mình, biết những gì cần làm, cần đối diện và cần thực
hành, để đời sống thiêng liêng của mình bước ra những vây quanh của bản ngã cá tánh, bước ra những đam mê lạc
thú, bước ra những tranh giành kình địch, bước ra những điều ham muốn, bước ra những điều chức vụ và bước ra
những điều bạo động.
Mỗi thời đại đều có những con người không dùng ý chí, lý trí và lương tâm để đối xử với nhau mà luôn luôn dùng sự
tàn ác, tàn nhẫn của loài quỷ dữ để đối xử với anh em, để gây thương tích, để làm biến loạn, để náo động cho thế
giới, để giặc giã, để giết hại và tiêu diệt theo cách mà chính con người quá ác độc đối với nhau, đem lại tang tóc,
đem lại những điều đau khổ, những điều ảnh hưởng từ tinh thần, thể xác.
Ngay cả linh hồn cũng không có chỗ gởi thác vì những sự gian ác của một thế giới không nhận ra Ánh Sáng của
Thiên Chúa, của một thế giới không nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, không nhận ra sự mời gọi của Thiên Chúa
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và không nhận ra Ân Phúc cuối cùng mà Thiên Chúa ban và báo cho con người để con người có cơ hội được gội
rửa linh hồn, có cơ hội được đón nhận Ơn Tha Thứ, có cơ hội được đón nhận Ơn Cứu Rỗi của những ngày còn lại
của thế kỷ.
Đây là những lời mà Mẹ nhắn gởi cho thế giới con người hôm nay.
Nếu các con cứ tiếp tục ở trong tình trạng này, và tiếp tục có tai cũng như không nghe, có mắt cũng như không thấy
và có trái tim không cảm nhận được Tình Yêu thì các con phải trả một giá mà các con định liệu, mà các con chọn
lựa cho những hiện thực mà các con đang đeo mang, với những gian ác của những ngày mà các con đối diện với
hiện thực.
Nếu các con không trở về và nếu các con cứ tiếp tục sống trong tình trạng đó thì các con sẽ đón nhận lấy hậu quả.
Thiên Chúa đã cho các con cơ hội, đã cho các con những giây phút để các con có cơ hội tìm về và các con có
những giây phút hy vọng và đón nhận Ơn Thương Xót của Thiên Chúa, đón nhận Lòng Tha Thứ của Thiên Chúa và
đón nhận Ơn Cứu Rỗi của những ngày mà chính Mẹ đã gởi đến cho chúng con những lời này.
Đây là những lời thiết tha mà Mẹ gởi đến cho các con cái của Mẹ, là những người con đạo đức, là những người con
ở trong đời sống hy sinh và những người con sống trong đời sống công chính.
Hãy tiếp tục kêu mời, hãy tiếp tục làm những việc cần thiết, hữu ích để kêu mời anh em và kêu mời cho họ được
nhận ra Chúa, được về với Chúa, và tìm về với Lòng Thương Xót của Chúa để được sự gặp gỡ này để Chúa thánh
hoá họ, để Chúa biến đổi họ và để Chúa cho họ những giây phút còn lại để đón được Ánh Sáng Thiên Đàng mà
Thiên Chúa đã ban cho con người qua Cuộc Tử Nạn mà Đức Giesu đã vì nhân loại, đã chết cho nhân loại và đã
đóng dấu Tình Yêu qua Thập Tự Giá để mang giá trị hạnh phúc của những ngày còn lại.
Sự mời gọi của Mẹ đến cho các con, hãy nhìn vào những điều mà chính Thiên Chúa cho các con nhiều cơ hội.
Thiên Chúa ban cho các con rất nhiều điều kiện để chúng con phải sớm trở về, để các con phải buông tha tất cả
những gì tội lỗi mà các con đang âm mưu để tiêu diệt lẫn nhau để rồi tội lại càng thêm tội, phạm lại càng xúc phạm
nhiều hơn thì con đường của các con là con đường mà chính các con đã chọn để rồi đi về đâu với linh hồn của
chính mình, đi về đâu với những việc gian ác mà các con đang đối diện và dùng những việc gian ác đó để đối xử với
anh em, với những người vô tội trên trần gian.
Các con là những người con cái của Chúa, các con là những người con của Mẹ.
Hãy lắng nghe tiếng của Mẹ.
Hãy trở về với Chúa.
Hãy trở về với Mẹ để các con được cứu rỗi cho đời sống linh hồn, đời sống thể xác và đời sống tâm linh trong hiện
tại, để hạnh phúc mà chính Thiên Chúa ban cho các con là những điều mà các con phải cần từ bỏ những sự sai trái
của chính mình, các con mới đón được và các con mới nhận được những Ân Sũng đó.
Nếu các con cứ tiếp tục ở trong sai trái, tiếp tục trong lầm lẫn, tiếp tục ở trong tội lỗi, tiếp tục trong bê tha, tiếp tục
trong giết hại và tiếp tục trong gian ác thì các con sẽ bị trừng phạt những điều mà do chính các con chọn lựa trong
cuộc đời của chính mình.
Hãy lắng nghe tiếng của Mẹ.
Các con không thể thắng được với những quyền năng của Thiên Chúa.
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Các con không thể thắng được những gì mà chính Thiên Chúa đã gởi và ban cho các con.
Các con là con người do Ngài tạo dựng nên, là do Ngài đúc kết các con nên. Cho nên những gì mà các con có
được, các con sống được, các con còn có ngày hôm nay là do Tình Thương của Thiên Chúa, là do Lòng Nhân Hậu
của Thiên Chúa, là do Hồng Ân Thiên Chúa ban cho các con.
Các con không thể làm gì được ngoài Thiên Chúa không ban Ân Phúc thì các con phải biết nhìn Tình Thương mà
Thiên Chúa ban thì các con phải cần từ bỏ thế giới còn lại.
Nếu các con cứ tiếp tục con đường này thì các con sẽ đi đến những sự tiêu diệt tự chính các con tự tiêu diệt lẫn
nhau. Đó là điều hệ trọng cho phần linh hồn, cho phần thể xác và cho phần tinh thần của hiện tại. Đã vậy, những
người công chính và những người con của Mẹ trong đời sống công chính, trong đời sống tốt lành cũng cùng với các
con và chịu những cảnh đau đớn đó.
Vì những người công chính mà Chúa cứu những người tội lỗi, thì những người tội lỗi hãy lắng nghe và trở về để
cùng với người công chính để đón được những Hồng Phúc, đón được những Vĩnh Phúc mà Thiên Chúa ban cho
các con của thời đại cuối cùng và của những Ân Phúc mà chính Ngài mời gọi.
Ngài đang bênh vực và che chở cho các con.
Nếu các con thật sự nghe Mẹ mời gọi và các con bước ra từ nơi sai trái, từ nơi lỗi lầm, từ nơi tội lỗi, từ nơi gian ác
để trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, trở về để làm hòa với Thiên Chúa, trở về với Giáo Hội của Chúa,
trở về với những điều ngày tháng và trở về với Chân Lý, Sự Thật để được đón nhận những ngày còn lại mà chính
các con được nhận từ nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, từ nơi Lòng Tha Thứ của Thiên Chúa và từ nơi Lòng
Nhân Hậu của Thiên Chúa.
Đây là sự kêu mời, gào thét của những ngày còn lại mà Mẹ đã chảy Huyết lệ để báo cho các con là sự chấn động
một cách to lớn sẽ xảy đến.
Nếu các con không kịp chỉnh đốn cho đời sống thiêng liêng của chính mình, đời sống mà các con đang đối diện thì
các con sẽ rơi vào những vực thẳm, rơi vào trong những tâm trạng khủng hoảng mà các con không thể ra được.
Nếu không có Ơn Thánh của Thiên Chúa, nếu không có sự chỉnh đốn ngay từ lúc bây giờ thì các con sẽ khủng
hoảng để rồi sẽ bị tiêu diệt với những anh em, với những hoàn cảnh mà chúng con gặp phải trong những ngày biến
cố còn lại của thế kỷ.
Đó là những gì mà Mẹ gởi đến cho các con giờ phút này và cũng là bài thứ Hai, rất quan trọng.
Mẹ muốn cho cả thế giới được đón nhận và lắng nghe những điều này, là những sự cấp báo cho toàn nhân loại.
Mẹ mong rằng những lời này sẽ là những lời đánh động và hối thúc cấp bách cho tất cả mọi người, mọi giới, mọi
môi trường, để các con chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng và trở về với Thiên Chúa bằng cách thức mà chúng con
cảm nghiệm để xin Chúa cứu giúp, để được Thiên Chúa bênh vực và để Mẹ sẵn sàng ở bên cạnh để nâng đỡ cho
các con trong những ngày biến loạn và có nơi chỗ cho các con trú ẩn, nơi chốn các con tìm về với đời sống thiêng
liêng và nơi chốn mà các con được sự che chở bảo vệ và được sự can thiệp của Thiên Chúa một cách trực tiếp.
Đó là những điều mà Mẹ gởi đến cho cả thế giới loài người trong nhân loại hôm nay.
Mẹ cũng mong muốn các con của Mẹ được đón nhận và lắng nghe cùng loan truyền, loan báo những tin tức này,
nếu có cơ hội các con cùng nhau giúp đỡ cho anh em mình bằng cách này, cách khác.
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Hãy chuẩn bị đời sống thiêng liêng, hãy chuẩn bị đời sống hiện tại trong thân xác và tinh thần để khi vấn đề xảy ra,
khi vấn đề biến chuyển thì các con đã có sự chuẩn bị và đã có sự sẵn sàng để không bị khủng hoảng, không bị quá
sợ hãi và cũng không bị khi những việc mà các con đối diện, khi những việc mà các con gặp phải trong hiện tại và
trong mỗi môi trường để đi đến những điều mà con người không đoán trước được với những sự việc vô tình hay cố
ý vi phạm hay vấp phạm.
Nếu không có sự phó thác, nếu không có sự trông cậy và nếu không có sự gởi thác về đời sống thiêng liêng, về đời
sống tinh thần thì các con khó có thể trải qua những vấn nạn và những việc xảy đến cho những ngày còn lại mà các
con phải đương đầu với những sự thật này.
Đây là sự mời gọi và nhắn gởi của Mẹ.
Mong các con thực hành, đón nhận, tin tưởng và trở về với Thiên Chúa, đón nhận Ơn Tha Thứ và đón nhận Ơn Trợ
Giúp với lòng tin tưởng vào Tình Yêu của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, thì mỗi một người đều có sự giúp đỡ
từ nơi tinh thần do Thiên Chúa ban cho.
Với lòng tin mà các con gởi thác nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, với lòng tin các con gởi thác nơi Bí Tích
Thánh Thể, với lòng tin mà các con tiếp tục nối kết với Tràng hạt Mân Côi để Mẹ có thể giúp đỡ và đưa những con
cái của Mẹ, những anh em của các con và những người đang cần sự giúp đỡ về đời sống tinh thần, về đời sống thể
xác mà họ không biết đường và biết cách để trở về với Thiên Chúa.
Cho nên, có nhiều việc mà các con cần phố biển, cần phải làm những việc năng động hơn để mời gọi và đưa rất
nhiều anh em đang sống trong một xã hội hôm nay, chưa bao giờ biết Chúa, chưa bao giờ đón nhận Chúa, và đang
sống trong tội lỗi, đang cứng lòng và đang sống trong dửng dưng để hy vọng với những điều hiện tại của một thế
giới trần gian, không đem ích lợi cho đời sống thiêng liêng, không đem ích lợi cho đời sống khi họ bước ra khỏi thân
xác và khi họ gặp biến cố.
Đó là những điều đáng sợ hãi cho những linh hồn và những con người không nhận ra tình thương, không nhận ra
sự mời gọi và không nhận ra được sự bênh vực của Thiên Chúa đang nhắc nhở.
Thiên Chúa đang đến gần.
Thiên Chúa ban cho con người Ân Phúc của những ngày còn lại.
Chính Mẹ đã đến với các con bằng những giọt Huyết lệ để cho các con được nhận sự cấp báo đến tột bực mà các
con phải quyết định cho đời sống hiện tại để đón nhận những gì mà Thiên Chúa ban cho các con, là quyền lợi mà
các con có được và những sự vĩnh phúc mà các con cần phải quyết định đi ra từ nơi thân xác, đi ra từ những cái
ham muốn tội lỗi mà nó sẽ kéo và lôi cuốn các con không nơi lối thoát.
Nếu các con không bám vào Tình Thương của Thiên Chúa, không bám vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì
các con không có cơ hội để trở mình kịp với những sự việc xảy ra bất ngờ.
Đó là những việc mà Mẹ nhắn gởi cho buổi chiều hôm nay.
Bình an của Mẹ đến với các con.
Mong các con được hiểu thấu, tin và rõ những sự việc đang hiện tại mà mỗi một nơi chốn đang xảy ra.
Từ từ, nó sẽ lan rộng và lớn dần lên với con người và con người tiêu diệt lẫn nhau bằng cách này hay cách khác.
Hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng.
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Chuẩn bị cho tinh thần.
Chuẩn bị những việc mà các con cần phải có Thiên Chúa can thiệp.
Cần phải có đời sống đức tin.
Cần phải có sự phó thác.
Cần phải có sự binh vực để các con mới bước qua những chuỗi ngày biến loạn, kinh khủng của một thế giới còn lại.
Đó là những gì mà Mẹ nhắn gởi và cho các con được đón nhận ra những sự thật này.
Chào các con. Thương các con thật nhiều.
Mẹ
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