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Con Hãy Như Một Cuốn Sách Nói Và Loan Truyền
Ngày 26 tháng 10 năm 1997
Lạy Chúa là Cha và Chủ Tể cuộc đời của con,
xin Chúa đừng để con bị cám dỗ mà nghi nan;
lòng con chất chứa một nỗi khao khát bừng cháy
như lò lửa không thể dập tắt
cho đến khi được thỏa mãn;
đó là nỗi khao khát lôi kéo các linh hồn
đến với Chúa,
nhưng cơn cám dỗ làm cho con nghi ngờ mà tự hỏi,
liệu Chúa có thật sự mở miệng con, và đã
nuôi dưỡng con trong Thiên Triều của Chúa không;

Cha là Dũng Lực của con; hỡi con thơ dại Cha, con
không hiểu rằng Cha là Đấng làm cho con đầy tràn
sự Hiểu Biết của Cha sao? Cha là Đấng Thánh làm
cho lòng con tràn đầy niềm vui; Cha chính là Cha
của con; đừng bao giờ để tâm đến sự bối rối của
con; con hãy nhiệt tâm cầu nguyện với Cha; hãy tín
thác nơi Cha và để mình chìm đắm trong Đại
Dương của Lòng Thương Xót Cha; con hãy đáp ứng
nỗi khao khát các linh hồn của Cha;
Sự Tốt Lành và Lòng Thương Xót là ánh sáng soi
dẫn bước chân con; Cha đã biểu lộ Tình Yêu Cha
với con, để con hiểu biết Cha; con hãy như một
cuốn sách nói và loan truyền, con hãy phát biểu
những điều Cha đã nói với con; hãy xua tan sự
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thinh lặng của sự chết và trích dẫn Lời Cha; con hãy
làm cho những người không bao giờ tìm kiếm Cha
biết suy nghĩ, và nhận biết rằng Cha là Đấng Hằng
Hữu, chính là Tân Lang của họ; đây là một mầu
nhiệm không chỉ thách thức những kẻ bội giáo, mà
còn thách thức cả những người dù có rao giảng Lời
Cha, nhưng chưa hề bao giờ gặp được Cha và biết
Cha;
Cha, là Chúa của con, Cha của con, là Tân Lang và
Chủ Tể của đời con, Cha nhân danh Thiên Chúa Ba
Ngôi Chí Thánh mà chúc lành cho con; con không
thấy sao? con cũng hãy nhân Danh Cha mà chúc
lành cho dân của Cha;

