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Cha Là Bánh Hằng Sống
Ngày 13 tháng 6 năm 1996
Phúc cho ai đi theo đường lối của Chúa,
phúc cho ai lắng nghe nhịp đập trong Trái Tim
Chúa, vì những nhịp đập ấy trổ sinh sự sống .…

chúc con được bình an; hỡi con bé nhỏ Cha, con ở
trong Trái Tim Cha, vậy con đừng sợ khi lên tiếng,
con hãy lắng nghe Thần Khí của Cha và hãy viết:
phúc cho các dân nước biết tôn sùng Thánh Tâm
Cha! họ sẽ sống trong ánh sáng ân sủng của Cha;
phúc cho các dân nước tận hiến cho Thánh Tâm
Cha; Ôi! có điều gì mà Cha từ chối họ đâu! Cha sẽ
giữ lời Cha đã hứa, và một ngày kia họ sẽ nhìn thấy
Ngai của Cha; Cha đã nhân danh sự Thánh Thiện
của Cha mà thề sẽ gìn giữ họ an toàn trong Thánh
Tâm Cha, và Cha sẽ nhất định như vậy .… Cha
không bao giờ thất hứa, và con, con hãy là niềm vui
sướng của Cha khi ở trong cộng đoàn của Cha và
đừng sợ;
nay chỉ còn lại một thời gian vắn vỏi và không ai có
thể tránh khỏi Giờ của Cha; hãy nhớ rằng Cha là
nơi Trú Ẩn của con; hãy cư ngụ trong Thánh Tâm
Cha; con đừng bao giờ lìa xa Cha; Cha thích những
tiếng thở dài biểu lộ lòng con khao khát Cha là
Thiên Chúa của con;
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Cha chúc lành cho con; con hãy cầu nguyện cho
những người không sám hối; Cha cũng yêu thương
họ như Cha đã thương yêu con; Tình Yêu của Cha
dành cho các con thì vô tận; con hãy nhớ rằng Đấng
Hằng Hữu ở với con, và ở với con luôn mãi;
con hãy đổi mới bản thân trong Thần Khí của Cha;
Đấng Hằng Hữu là Đấng An Ủi con và là Nước con
uống; Người là Bánh của Con; nếu ai được lợi cả thế
gian này và mọi kho báu trong thế gian, mà mất
mạng sống thì được ích gì? con hãy đến mà ăn Cha
và uống Cha, Cha không thể ban cho con kho báu
nào cao quý hơn kho báu đó; Cha bảo thật cho con
biết: con không có sự sống nơi mình, nếu con
không ăn Cha và uống Cha; Cha là Bánh Hằng
Sống;
Thần Khí của Cha ngự trên con, con được chúc
phúc trong sự Thánh Thiện của Cha; ic;

