QUYỀN NĂNG KỲ DIỆU CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Quyền năng của Bí Tích Thánh Thể đang làm việc với thế hệ hôm nay
www.themiraculouspoweroftheeucharist.com
_________________________________________________________________________________

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các
phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một
người Cha nhân tư cho người con c a mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này c a Chúa
Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm c a Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca
13:34. Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết c a thời thơ ấu thiêng liêng được giảng
dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ c a Hội Thánh.)

Bài thơ của Thiên Chúa
Ngày 11, tháng 10 2011
Vì ai Ta đã đến đây
Bỏ Trời cao ngôi vị Quốc Vương không làm
Đến đây trú ẩn trong hình bánh kia
Đêm khuya thanh vắng cô đơn đợi chờ
Tịch liêu lạnh lẽo giá băng cõi lòng
Ai ơi có thấu lòng Ta
Vì con hai chữ tự do mãi chờ
Chờ con chờ mãi bao giờ
Đến khi con biết lòng này giá băng
Giá băng tuyết lạnh đêm về
Tình yêu mãi thế lòng này không phai
Chao ôi chỉ một Chúa Trời
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Là Cha nhân hậu kiên trì bao dung
Thứ tha cho hết mọi điều
Bội bạc thờ ơ lãnh đạm mọi điều nhuốc nhơ
Ngài không tính đó tội đời
Chỉ mong đoàn con sớm biết tình Cha vẫn chờ
Chờ con con vẫn hững hờ
Thời gian không còn kịp nữa mau trở về đi con
Đến nay mãn hạn định kỳ
Thế gian phải chịu cảnh khốc liệt người ly tan
Trần gian kẻ ở người đi
Kẻ lành được cứu, kẻ dữ vào chốn khổ hình
Người mau sám hối ăn năn
Đừng để trễ quá không kịp đường đi lên, muộn màng tiếc thương
Hồng ân ban xuống diệu kỳ
Trái Tim rướm máu cứu người trần gian
Ai ơi mau đến bên Ngài
Khẩn cầu lòng thương xót chạy đến Trái Tim Tình Yêu
Xin tha dung thứ mọi điều
Trái Tim thoi thóp đang sống giữa trần gian
Sống động hiện hữu giữa thế giới này
Trái Tim mang đến Tình Yêu
Ngày ngày mong đợi bên Mình Thánh kia
Hãy mau đến đó tôn thờ
Chuẩn bị tâm hồn ngày Đức Giêsu Kitô giá lâm
Viết xong 5:10pm
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