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Con Hãy Giữ Cho Tâm Trí Mình Ở Trong Tâm Trí
Của Cha, Và Triển NởTừ Bên Trong;
Ngày 13 tháng 8 năm 1997
Lạy Chúa,
Chúa đã đổ phúc lành xuống trên con như mưa,
và nhờ các phúc lành ấy,
linh hồn con đã tìm thấy Quê Hương của mình:
Triều Đình của Giavê Thiên Chúa .…
Đó là nơi mà Chúa cung cấp cho chúng con
những điều tốt lành của Chúa,
và cũng là nơi ở của muôn ngàn thiên thần;
lạy Thiên Chúa của con,
Danh Chúa tựa như một bài Thánh Ca,
mà mỗi khi nghe thì linh hồn con hân hoan
và hát theo nhịp điệu của bài Thánh Ca ấy;
lạy Chúa, vì con là một kẻ vô tri,
xin Chúa đừng bao giờ để con
thiếu Ánh Sáng của Chúa…
Amen.
1

hỡi người yêu, Cha luôn ở với con … chạnh lòng vì
nỗi khốn khổ của con, Thánh Tâm Cha không bao
giờ quên con .… con đã trở thành đứa con của Tình
Yêu Thần Linh của Chúng Ta;
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Chúa Giêsu đáp lời.
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con cần một ai đó không chỉ có thể dạy con biết các
nguyên tắc cơ bản của Lề Luật và Ân Sủng của Cha,
mà còn dạy con biết trọn vẹn Sứ Điệp của Thiên
Chúa;1 những việc Cha đã thực hiện cho Giáo Hội
Cha, Cha đã làm với mục đích ràng buộc tất cả các
con trong tình yêu, nhờ đó mà các con biết rằng
Chúng Ta là Ba Ngôi Chí Thánh; đó là giáo huấn mà
Đức Khôn Ngoan đã ban cho trẻ thơ, nhưng những
người thông minh và thông thái thì lại không được
biết;
hỡi người yêu, con hãy giữ cho tâm trí mình ở trong
Tâm Trí của Cha, và triển nở từ bên trong;
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Thánh Kinh và Thánh Ý Thiên Chúa.

