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Chương 1: Sứ mạng chị dòng Consolata Betrone: 

Loan truyền "Đường Bé thơ mến yêu liên lỉ"     

---------------------------------------------------------------- 

(Những lời của Chúa in chữ nghiêng, tô đỏ) 

Sơ Consolata Betrone, người nước Ý. Sinh ngày 9 tháng 4 năm 1903, qua đời ngày 18 

tháng 7 năm 1946 (43 tuổi). 

Lúc chị được 13 tuổi,Chúa Giêsu khởi sự ngỏ lời với chị: 

-"Con có muốn thuộc trọn về Cha không?". 

-Chị đã thưa: "Lạy Chúa Giêsu, con muốn" . 

Và Chúa đã lo liệu cho chị đi tu để thuộc trọn về Chúa. 

  

Năm 26 tuổi, chị nhập Dòng Capuchin (một ngành của Dòng thánh Phanxicô) tại tỉnh 

Turino, nước Ý. 

  

Trong thời gian tu Dòng, chị được Chúa trao sứ mạng riêng như  thánh Têrêsa Hài 

đồng Giêsu, là dâng mình làm của lễ vì lợi ích cho các linh hồn, mà chị thích gọi là các 

Anh các Chị (đó là linh hồn các linh mục , các tu sĩ đã đi lạc đường (gone astray). 

  

Ơn gọi riêng của chị Consolata Betrone là Ơn gọi Tình yêu, ơn gọi của Đường Nhỏ Mến 

Yêu, là trình bày một hình thức cụ thể, cho các linh hồn được gọi trở nên Bé thơ thực 

hành Đường Nhỏ Mến yêu. 

  

Giáo thuyết "Đường Nhỏ Mến Yêu" này được tóm lại trong 3 điểm, Chúa Giêsu dạy chị 

Consolata như sau: 

1/ Dâng lên Chúa tác động mến mến yêu liên lỉ tự trong lòng ("Giêsu Maria con mến yêu, 

xin cứu rỗi các linh hồn". Sách Đường Nhỏ Mến yêu (tiếng Việt, trang 20 thêm thánh Cả 

Giuse, đọc là Giêsu Maria Giuse…) 

2/ Thưa "vâng"(yes) cách tươi cười vui vẻ với mọi người, thấy và cư xử với họ như với 

Chúa Giêsu. 

3/ Thưa "vâng" cách biết ơn về những đòi hỏi thiêng liêng của Chúa trong tâm hồn. 

Ba điều trên có nghĩa là: "Không bao giờ bỏ một tác động mến yêu liên lỉ, một hành vi đức 

ái, một hi sinh từ lần Rước lễ trước tới lần Rước lễ sau". 
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Chương 1 

TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG VÀ ĐỜI YÊU MẾN 

---------------------------------------------------------------------------------- 

*Chị Consolata khấn thực hành Tác động mến yêu liên lỉ  

  

Xưa Chúa Giêsu nói với bà chị Matta:" Matta con lo lắng về nhiều chuyện quá, 

chỉ có một chuyện cần, Maria đã chọn phần tốt hơn, không ai lấy đi của nó 

được" (Lc 10, 41-42).  

Nay Chúa cũng nói với chị Consolata:" Con lo lắng về nhiều chuyện quá, chỉ 

có một chuyện cần là Mến yêu Cha ". 

Chúa nhật Áo trắng (thứ 2 Phục sinh) năm 1931 chị đã khấn rằng:"Con hứa 

với Chúa sẽ sống vì  mến yêu, từ hôm nay tới hơi thở cuối cùng. Con sẽ 

dâng lên Chúa một tác động mến yêu  liên lỉ, hoàn tất mọi việc vì mến 

yêu,và không tìm kiếm điều gì khác ngoài mến yêu".  

"Tác động  mến yêu liên lỉ, chính nó chứ không còn gì khác, vì yêu là tất cả, 

khi thực hành Tình yêu này, các đức khác cũng được thể hiện". 

  

*Chúa Giêsu yêu chiều những linh hồn bé nhỏ 

Ngày 15 - 12 - 1935, Chúa Giêsu nói: 

"Này, Consolata, người ta có thói quen đo nhân đức của một linh hồn bằng những 

ơn phúc Cha ban cho nó, nhưng chúng lầm, vì Cha tự do hành động như Cha 

muốn. Chẳng hạn, nhân đức của con có đáng công với những ơn lớn lao Cha ban 

cho con không? Consolata đáng thương ơi, con chẳng có nhân đức nào cả, con 

chẳng có gì! Con chỉ có tội lỗi, nhưng chúng không còn nữa, vì Cha đã quên chúng 

mãi mãi rồi. Thế tại sao con được quá nhiều, quá nhiều ơn đặc biệt? Vì Cha tự do 

ban ơn lành cho những ai tùy Cha muốn. 

Những linh hồn  bé nhỏ là nhược điểm của Cha (The little ones are My 

weakness), chúng giải nghĩa mọi sự. Và không ai có thể trách Cha là bất công, vì 

Đấng Cao cả được tự do ban ơn từ ngai thiêng cho những ai Ngài muốn. 

Ngày 19 - 3 - 1935, Chúa Giêsu tỏ cho Consolata sự thánh thiện của Thánh 

Cả Giuse. Consolata rất ngạc nhiên, chị hỏi: 

-"Lạy Chúa, sao Chúa tỏ cho con những điều này mà Chúa không tỏ ra cho 

những linh hồn cao cả, họ có thể hành động tuyệt hảo hơn con? 

Chúa trả lời: - Cha tỏ mọi sự cho những linh hồn bé nhỏ. 
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Chúa cũng thương tỏ cho Consolata nhiều điều về tương lai việc tông đồ 

của chị sau khi chị qua đời. Một hôm chị thưa với Chúa sao Chúa cho mình 

biết nhiều như vậy? 

  

*Người mẹ yêu con thơ thế nào, Chúa yêu linh hồn bé thơ như vậy 

Ngày 12-12-1935, Chúa nói: 

-Con nghĩ rằng Cha tỏ cho con quá nhiều về tương lai con sao? Cha sẽ nói với con 

mọi sự sao?Con nói đúng lắm, nhưng người ta có thể làm gì khi trái tim đang rộn 

lên? Hơn nữa, con còn nhỏ quá, không thích  viết hết ra những điều đó. Ý muốn 

của Cha là con hãy viết tất cả những điều ấy ra, và như thế Cha sẽ dạy con tất cả. 

-Con có để ý rằngkhi bà mẹ âu yếm và vuốt ve đứa con nhỏ nhất của bà, bà 

nói với nó những điều mà bà không nói với đứa con lớn hơn phải không? Lòng 

người mẹ thấy cần tỏ ra và nói với con nhỏ của bà như thế- dù nó chưa hiểu mà 

chỉ mỉm cười với bà - bà nói cả những dự tính cho tương lai của  con nhỏ. Bà sẽ 

nói với con mọi sự, đúng là mọi sự, y như lúc này Cha nói với con. Nhưng nhớ 

rằng, khi đứa con bắt đầu biết nói, và nếu có ai hỏi nó: ai mặc cho cháu cái áo xinh 

xinh thế?nó sẽ vui sướng trả lời: "Má cháu đấy", và nó sẽ sung sướng ngắm 

nghía cái áo của nó. 

-Con có thấy sự khác biệt giữa những linh hồn to lớn và những linh hồn bé nhỏ 

không? Những linh hồn bé nhỏ sung sướng về những nhân đức mà chúng cảm 

thấy được Thiên Chúa trang điểm cho, nhưng những linh hồn to lớn lại lo ngại 

nghĩ rằng, vì chúng gắng công vất vả, nên những nhân đức có thể mất đi vì kiêu 

ngạo. 

-Consolata, con có hiểu không? Đó là lí do tại sao Cha tỏ mọi sự cho những 

linh hồn  bé nhỏ, vì chúng không giữ lại điều gì với Cha, chúng dâng hết cho 

một mình Cha mọi lời ngợi khen, danh dự, và vinh quang. 

Đây không phải là lần đầu Chúa Giêsu dùng hình ảnh con trẻ và cái áo nhỏ 

của nó để ví những linh hồn bé nhỏ, bỏ mình và phó thác vào ơn thánh để 

Chúa thánh hóa nó. Nó hoàn toàn cộng tác với ơn thánh bằng thái độ thật 

ngoan ngoãn, dễ dạy. 

  

*Chúa muốn hành động trong Consolata 
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Ngày 8-10-1935, Chúa phán: 

-Consolata, Cha hài lòng với con, vì Cha có thể làm mọi điều Cha muốn. Chính 

Cha làm mọi sự. Con biết, bằng sự săn sóc và tình yêu, bà mẹ mặc áo cho con nhỏ 

của bà, bà còn đặt cả lòng yêu vào đó, nhưng nếu đứa con đòi tự mình mặc lấy, 

không để  mẹ mặc cho, nó sẽ làm cho  mẹ nó buồn lòng. 

Chị Consolata hiểu rõ lời Chúa dạy. Chị biết các linh hồn cần có một niềm 

tin ngay thẳng, đơn sơ vào Chúa. 

Ngày 9-11-1935 Chúa nói thêm: 

-Nếu Cha muốn con viết ra những điều này, vì những Lời của Cha sẽ đem lại 

nhiều kết quả. Lí do của Cha có thể một lúc nào đó con coi như trẻ con, nhưng 

đúng thế, vì Cha làm cho Lời Cha dễ hiểu với con đứa con quá bé nhỏ, nhưng con 

nhớ rằng bất cứ Lời nào của Cha cũng là Tinh thần và Ánh sáng. 

  

*Chúa sánh linh hồn người lớn và linh hồn trẻ nhỏ 

Quá bận với công việc chồng chất, một hôm chị Consolata, cuối ngày xin 

lỗi Chúa, nhưng Chúa an ủi chị: 

-Con cần phải biết rằng: điều mà linh hồn to lớn coi như là lỗi, thì lại không 

phải là lỗi đối với linh hồn bé nhỏ. Con là linh hồn rất bé nhỏ, nhưng Cha đã 

biến những khuyết điểm của con thành điều tốt. Vì con mến Cha, nên Cha tính cả 

ngày của con như một Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Lần khác, khi chị cầu nguyện cho một linh mục giảng thu được nhiều kết 

quả, Chúa nói: 

-Được, các bài giảng này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sự sống đời đời. Với các linh 

hồn nhỏ, Cha nhượng bộ mọi chuyện. Con không từ chối Cha điều gì thì 

Cha cũng không từ chối con điều gì hết. 

  

Ngày 13-11-1935, nói về Ơn gọi làm của lễ, Chúa Giêsu cho chị lời bảo đảm 

sau: 

-Hãy luôn nhớ rằng: Sức mạnh của Cha không bao giờ lìa con. Với những 

nhân đức Cha ban cho con, Cha đặc biệt ban cho con ơn này, vì con rất  yếu  đuối.  
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Chương 2-1: ĐỜI MẾN YÊU VÀ NHỮNG NHÂN ĐỨC CÔNG GIÁO 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Lm. MarkB, CMC 

lược dịch cho xuanha.net) 

  

* Chúa chỉ muốn cứu các linh hồn: 

Căn bản của Đường Thơ ấu thiêng liêng ở tại Cuộc đời mến yêu. 

Và điều kiện đầu tiên của đời Mến yêu là Tin ở Tình yêu Thiên Chúa, vì 

"Thiên Chúa là Tình yêu" (1 Ga 4,16). Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ 

Catarina Genoa: "Con không thể sống mà không yêu, vì Cha là Chúa con, Cha là 

Tình yêu". 

 Mọi tư tưởng, ước ao, hành động của Chúa đều là Tình yêu, ngay cả khi 

Ngài khiển trách, trừng phạt (castigate). 

Consolata viết: 

Ngày 15-8-1934, vào buổi chiều, khi tôi ở trong phòng, bên cửa sổ. Người 

ta trao cho tôi một cuốn sách để đọc và đánh số trang. Tôi đọc về sự trừng 

phạt mà Chúa ngăm đe: " Ôi Chúa Giêsu, tại sao Chúa muốn tẩy rửa chúng 

con bằng máu của chúng con, máu dơ bẩn? Tốt hơn , xin thanh tẩy chúng 

con bằng Máu Thánh Chúa. Chúa phán: 

"Consolata, hãy nhìn lên bầu trời. 

Tôi nhìn lên và thấy bầu trời xanh biếc. Tôi thấy một ngôi sao, ngôi sao đầu 

tiên của màn đêm, và trong khi suy ngắm, Chúa Giêsu nói to trong lòng 

tôi: 

"Hãy tin ở Tình yêu Chúa" 

  

Lúc đó, bầu trời đáng yêu phủ đầy sao, và tôi ngây ngất với vẻ quyến dũ 

này. Ngồi bên cửa sổ, trong thinh lặng suy ngắm, tôi bị mê mẩn, tràn trề. 

Đối với tôi, hình như trời không còn phẫn nộ với đất, và thế là vương quốc 

bình an của Chúa phủ tràn thế giới khốn khổ này. 

  

Bình an cho thế giới, phải, nhưng bình an trong Nước Chúa . Chúa Giêsu 

Đấng Cứu đời, Ngài sẽ cứu, Ngài muốn cứu thế giới . 

"Consolata, Cha thật cần những linh hồn làm của lễ. Thế giới đang đi tới chỗ diệt 

vong, nhưng Cha muốn cứu nó. 
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Consolata, một ngày kia, quỉ dữ đã thề giết con, nhưng Cha hứa sẽ cứu con. Satan 

cũng thề sẽ tiêu diệt thế giới, nhưng Cha cũng hứa sẽ cứu thế giới, và Cha sẽ 

thắng nhờ lòng Thương xót, nhờ Tình yêu của Cha. Đúng, Cha sẽ cứu thế 

giới nhờ Tình yêu Thương xót của Cha. Con viết xuống đi. 

  

*Chúa cho phép xảy ra tai nạn để kéo người ta quay về cùng Chúa, để 

được ơn cứu độ: 

Nên nhớ rằng Chúa không loại trừ hình phạt cần thiết để cứu thế giới và 

các linh hồn. 

Ngày 15-11-1935, trước khi chiến tranh bắt đầu, thế giới bị khủng hoảng 

kinh tế, Chúa giải thích: 

- Những tai họa đang xảy ra trên thế giới ngày nay, đó không phải là hành 

động của sự công bình của Cha, nhưng là công việc của lòng Thương xót. Vì 

khi có ít tiền, người ta ít phạm tội, và  khi  bị căng thẳng kinh tế, người ta dâng lên 

trời nhiều lời cầu nguyện hơn. 

Đừng tưởng rằng, những khó khăn về tiền bạc trên thế giới  không làm động lòng 

Cha.  Cha yêu các linh hồn , Cha muốn cứu các linh hồn , và để đạt đích ấy, 

Cha cưỡng ép (constrain) phải tỏ ra nghiêm khắc, nhưng tin Cha đi, Cha làm thế 

chỉ vì lòng Thương xót của Cha. 

Vô số linh hồn quên lãng Cha và bị hư mất, nhưng trong lúc khốn cùng, chúng trở 

về với Cha và được cứu rỗi. Đó thực là cách thế những gì đã xảy ra. 

  

Ngày 29-4-1942, Chúa Giêsu nói về những lời cầu nguyện xin ơn bình an 

như sau: 

-Hãy cầu nguyện ,cầu nguyện cho nhân loại để Cha có thể giảm bớt những 

đau thương này và cứu rỗi các linh hồn . Nếu Cha cho phép quá nhiều 

những đau thương trên thế giới, là chỉ vì mục đích đó: cứu rỗi các linh hồn 

đời đời. thế giới đang đi tới chỗ diệt vong, nó đang vội vã đến nơi hư mất. 
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Chương 2-2: Ý Chúa cao cả hơn ý con người: 

Một hôm, chị Consolata buồn phiền vì một người bạn chết trẻ, để lại 4 đứa 

con mồ côi, đứa lớn nhất mới 9 tuổi. Chúa Giêsu trả lời: 

"Celeste Canda (tên người chết) bây giờ đang hưởng phúc đời đời,  nó nhìn xuống 

linh hồn 4 đứa  con cách âu yếm hơn là khi nó còn ở dưới thế. 

  

*Thiên Chúa là Tình yêu, là dịu hiền: 

Nhiều người thường nhìn Thiên Chúa như Ông chủ nghiêm khắc hơn là 

như người Cha nhân lành, nhưng Chúa Giêsu đã nói về điều này: 

"Đừng biến Cha thành Ông Chủ nghiêm khắc vô cảm (God of rigor), không phải 

thế, Cha là Thiên Chúa Tình yêu (God of Love). 

  

Ngày 22-11-1935, Chúa thêm: 

"Tình yêu không biên giới, Nhân từ vô cùng tận. 

  

Ngày 22-7-1936, chị Consolata lưỡng lự không biết nên viết rằng "Trái Tim 

Cực thánh Chúa Giêsu "(The Most Sacred Heart of Jesus) hay nên viết"Trái 

Tim dịu hiền Chúa Giêsu"(The Gentle Heart of Jesus), Chúa khuyên: 

"Nên viết "Trái Tim dịu hiền Chúa Giêsu", vì mọi người biết rằng Cha là Thánh, 

nhưng không phải mọi người biết rằng Cha là Dịu hiền. 

  

*Chúa thương xót kẻ có tội biết ăn năn: 

Chúa Giêsu đã từng nói: 

-"Cha đến không để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ tội lỗi (Mt 9,13). 

-Người cho biết "Cha là Chúa chiên lành (Ga 10, 14), 

-Người bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc trong rừng (Lc 15,4). 

-Người bảo đem áo đẹp, đeo nhẫn, xỏ giầy, giết bê béo ăn mừng cậu hai trở 

về (Lc 15, 22-24). 

-Người không nỡ tắt bấc đèn còn khói (Mt 12, 17-21). 

-Người nói rõ với môn đệ: "Con Người đến không phải để diệt, nhưng để cứu 

người ta (Lc 9, 55-56). 

-Người ăn với kẻ có tội (Mt 9,10). 

-Người nói: "Người khỏe không cần thầy thuốc, kẻ yếu mới cần (Mt 9, 12-13). 

-"Hãy tha cho kẻ biết hối lỗi 70 lần 7 ((Mt 18, 22). 
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-"Không ai kết tội con sao? Ta cũng không kết tội, hãy đi và đừng phạm tội nữa - 

go and sin no more (Ga 8, 10-11). 

-"Trên Thiên đàng vui vì 1 nguời tội lỗi sám hối hơn 99 người công chính không 

cần sám hối (Lc 15,7). 

  

Sứ mạng của Chị Consolata là nêu cao Tình thương Chúa. Chị trình bày 

cho thế giới biết lòng Thương xót vô biên của Chúa Giêsu, trước tiên là với 

các Anh các Chị thiêng liêng, sau là các linh hồn . 

Trái tim chị rập gương mẫu Chúa Giêsu luôn luôn cảm thông với các tội 

nhân khốn khổ, nồng nàn mong ước đưa họ về cùng Đức Chúa Trời. Chị 

viết: 

"…Mỗi khi Chúa Giêsu tâm sự với tôi và than trách (lament) về một vài 

linh hồn…Tôi liền thưa với Chúa rằng sự việc không đến nỗi quá tệ, và tôi 

xin lỗi Chúa, xin Chúa tha, tôi liền cảm thấy Chúa rực rỡ hơn, Người tỏ ra 

hài lòng. Sau cùng, tôi cầu nguyện cho  linh hồn ấy.  

  

*Trái Tim Chúa Giêsu giống hệt như trái tim của người mẹ. 

Khi bà mẹ tràn ngập buồn phiền bởi đứa con vô ơn gây ra cho bà. 

Bà tâm sự với người bạn thân. Người đó an ủi bà và cho bà biết con bà 

chưa đến nỗi quá hư hỏng hết thuốc chữa, nó có điều vẫn còn khá, bà nên 

tin tưởng như vậy. 

Lòng người mẹ chỉ là một phản ảnh yếu ớt đối với Lòng của Thiên Chúa . 

Bà mẹ, dầu sao cũng không thể biến đổi trái tim đứa con bất hiếu, nhưng 

Chúa Giêsu thì khác, Người sẽ biến đổi, nếu ta xin Người biến đổi trái tim, 

linh hồn vô ơn đã làm tổn thương Trái Tim Chúa." 

  

Chị viết như trên vào ngày 5-12-1935. Hai ngày sau, để chị biết những tư 

tưởng đó phát sinh từ Chúa Giêsu và nó giống hệt sự tốt lành của Trái Tim 

Chúa , Chúa xác nhận bằng những lời sau: 

"Người mẹ đúng nghĩa, không coi con mình là xấu, bất kể con bà ra sao, con bà 

luôn luôn đáng yêu, trong thâm tâm bã nghĩ thế.  Đó là điều rõ ràng Cha cảm thấy 

trong Trái Tim Cha đối với các linh hồn, dầu chúng xấu (ugly), nhơ bẩn (soiled), 

dơ dáy (filthy), Tình yêu Cha luôn coi như  chúng đẹp (beautiful). 
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"Cha đau khổ  khi ai đó cứ nhắc đi nhắc lại rằng chúng xấu tệ, ngược lại, Cha vui 

vẻ- theo như tình cảm của cha mẹ- khi có ai khuyên can Cha rằng: nó chưa đến nỗi 

tệ quá, nó vẫn còn khá đẹp. 

"Các linh hồn là của Cha, vì Cha đã ban cho chúng tất cả Máu thánh Cha". 

"Giờ  đây con hiểu tấm lòng người  cha mẹ bị tổn thương chừng nào vì những 

phán đoán ngặt nghèo (severe judment), trách mắng (reprimand), kết tội 

(condemnation), ngay cả khi sự việc có thật; nhưng trái lại, nó an ủi Cha chừng 

nào bởi những hành vi thông cảm (compassion), tha thứ (indulgence), và thương 

xót (mercy. 

  

"Con không bao giờ được xét đoán (judge) ai, không bao giờ được nói lời 

cứng cỏi (harsh word) với ai, ngược lại, con hãy an ủi Trái Tim Cha, làm 

cho Cha quên đi những đau đớn. 

  

"Với đức Mến nồng nàn, con cứ làm cho Cha chỉ thấy khía cạnh tốt nơi những 

linh hồn tội lỗi. Cha sẽ tin con, Cha sẽ nghe lời con cầu nguyện, và Cha sẽ ban cho 

con được như ý. 

"Nếu con biết Cha  khổ sở  chừng nào khi phải thi hành  công lý. Trái Tim Cha 

cần được an ủi, nó muốn ban phát lòng Thương xót, chứ không phải sự công 

bằng. 

  

Lần khác Chúa lại nói: 

"Consolata , con không bao giờ được quên rằng: Cha luôn luôn là Tình yêu, là 

Dịu hiền, là Thương xót đối với các thụ tạo của Cha . Lòng Thương xót Cha 

đổ xuống trên các tội nhân khốn nạn trong cuộc sống của chúng, chất chứa những 

ơn phúc cho chúng. 
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Chương 2-3: AI PHẢI SA HỎA NGỤC? 

  

*Không tại nhiều tội phải sa hỏa ngục, nhưng tại không ăn năn 

Ngày 15-12-1935, Chúa Giêsu dạy Consolata viết những điều này về ơn 

phúc cho các linh hồn : 

"Consolata , điều rất thường xảy ra là các linh hồn tốt lành, đạo đức  và cả những 

linh hồn đã tận hiến cho Cha cũng thường làm khổ Trái Tim Cha tới cùng  vì 

những câu nói hờ hững như:  "Ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? 

Hãy mớ sách Phúc âm ra và đọc những lời hứa này. Cha hứa cho chiên Cha: "Cha 

sẽ cho chúng được sống đời đời . Chúng sẽ không bị hư mất đời đời . Không ai có 

thể giựt chúng khỏi tay Cha" (Ga 10, 28). 

Consolata con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay 

Cha.  Đọc thêm nữa: 

"Những ai Cha Cha đã ban cho Cha thì quí hơn tất cả, và không ai có thể giựt 

chúng khỏi tay Cha Cha "(Ga 10, 29). 

Consolata con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha . 

Trong cõi đời đời, chúng không hư mất…vì Cha ban cho chúng sự sống đời 

đời . Cha nói những lời này cho ai? Cho tất cả các con chiên, cho tất cả các 

linh hồn . 

(1 Tm 2, 4: Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lí). 

Vậy tại sao còn có lời nhục mạ:   "Ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? 

Cha đã ban lời bảo đảm trong Phúc âm  rằng "Không ai có thể cướp các linh hồn 

khỏi tay Cha , và rằng "Cha ban cho chúng sự sống đời đời. Vì vậy các linh hồn 

không thể hư mất. Hãy tin Cha đi, Consolata . 

Các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó 

mà thôi (into hell go only those who really wish to go there). Vì Không ai có 

thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha . 

Vì có tự do, linh hồn có thể chạy thoát khỏi Cha , có thể phản bội Cha, có 

thể từ chối Cha , bằng ý muốn riêng của mình, để chạy đến với Satan. 

Ôi, thay vì đả thương Trái Tim Cha bằng những bất tín, con có thể nói thêm ít tư 

tưởng về Thiên đàng đang chờ con. 

Cha đã không dựng nên con để vào Hỏa ngục , nhưng dựng nên con để 

hưởng Thiên đàng, không là bạn với quỉ dữ, nhưng là an hưởng với Cha đời 

đời trong Tình yêu . 
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Consolata , con thấy đó:  

Các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó 

mà thôi. 

Điên khùng chừng nào sự sợ hãi bị luận phạt. 

Sau khi đổ hết Máu mình ra để cứu chuộc các linh hồn, sau khi bao bọc các 

linh hồn bằng hết ơn này tới ơn khác trong suốt cuộc sống của các con , thử 

hỏi Cha có cho phép Satan, kẻ thù xấu xa nhất của Cha, cướp giựt các linh 

hồn khỏi tay Cha vào phút cuối cùng cuộc đời nó không, ngay vào lúc Cha 

sắp lượm kết quả của công ơn Cứu chuộc, và do đó, vào lúc linh hồn này 

sắp được hưởng Tình yêu Cha muôn đời? Cha có thể làm như thế sao? Khi 

trong Phúc âm Cha đã hứa ban cho linh hồn sự sống đời đời và "không ai 

có thể giựt chúng khỏi tay Cha". 

Consolata, làm sao có thể tin rằng sự quái gở ấy sẽ xảy ra được?    

Con biết đó, hình phạt cuối cùng chỉ có thể tìm thấy nơi những linh hồn 

cố ý muốn đi vào Hỏa ngục , và đó là tại gan lì cố chấp từ chối lòng Thiên 

Chúa, vì không bao giờ Cha từ chối ban ơn tha thứ cho bất cứ linh hồn 

nào (anyone). 

Cha ban ơn thông cảm vô cùng cho mọi người, vì Máu Cha đổ ra cho mọi 

người, cho mọi người. 

Không, không phải vì vô số tội mà linh hồn bị kết án, vì Cha ban ơn tha 

thứ cho mọi kẻ có lòng ăn năn, nhưng bởi vì sự gan lì, cố chấp không 

muốn được tha thứ, nó muốn bị hư mất. 

  

Trên thập giá, tên trộm Dismas, chỉ với một cử chỉ đức tin vào Cha , mà 

nhiều, nhiều tội lỗi của hắn, trong chốc lát đã được xóa bỏ, và quả thực, 

ngay hôm được tha thứ đó, hắn được vào Nước Thiên đàng và nên một vị 

Thánh.  Đó là sự chiến thắng của lòng Thương xót và lòng Tin cậy vào 

Cha . 

  

Consolata , không đâu, Cha Cha đã ban cho Cha các linh hồn thì cao 

trọng hơn, quyền thế hơn tất cá các quỉ dữ. Không ai có thể cướp giựt 

chúng khỏi tay Cha Cha . 

Ô, Consolata , hãy trông cậy nơi Cha , hãy tin tưởng nơi Cha .  Con phải 

tin tưởng mù quáng rằng: Cha sẽ hoàn tất những lời hứa trọng đại Cha 
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đã hứa với con.  Cha nhân lành, nhân lành và Thương xót vô biên, vô 

lượng. " Cha không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối 

cải và được sống" (Ez 33,11). 

  

*Chúa muốn ta  cứ  tin cậy Chúa, bất kể hoàn cảnh nào 

Chị Consolata đã từng gặp những cơn thử thách khi nghĩ đến phần rỗi 

mình. 

Ngày 3-11-1935, khi suy về dụ ngôn ông chủ trồng cây nho, nếu không 

sinh trái sẽ bị chặt đi… (Lc 13,6-9), Consolata đã chép lấy và suy niệm 

trong  ngày Hồi tâm. Chị thấy tâm hồn mình hiện lên rõ nét. Chị sợ cho số 

phận mình phải rơi xuống hố…Chị khóc và không dám ngửa mặt lên trời. 

Mọi hi vọng như tan biến mất. Bị dằn vặt khổ sở hàng giờ. Vực thẳm mở ra 

trước mặt. Sau cùng, chị gào lên: 

"Giêsu, con tin cậy Chúa". 

Và vực thẳm biến mất. Bình an trở lại trong tâm hồn. 

  

Một lần chị Consolata chịu đau khổ ghê gớm để cầu cho linh hồn người 

Anh linh mục thiêng liêng, xin Thiên Chúa cứu rỗi, Chúa phán( 8-10-1934): 

"Hãy tôn vinh Thiên Chúa với lòng trông cậy của con, hãy thề hứa với Cha 

rằng:  nếu con luôn luôn tin cậy, thì dù linh hồn con có gặp bất cứ tình cảnh 

nào, Thiên đàng sẽ được mở ra cho con. 

  

Chị Consolata đôi lần cũng được Chúa Giêsu hứa cho chị về thẳng Thiên 

đàng ngay sau khi qua đời mà không phải qua Luyện ngục: 

Ngày 19-9-1935, Chúa nói: 

"Không, Consolata , chúng ta (We) không vào Luyện ngục , chúng ta sẽ đi từ 

phòng của con lên thẳng Thiên đàng . 

  

Consolata , hãy nghe lời này: 

"Nếu tên trộm lành, với những tội riêng của nó, và cộng thêm những lỗi lầm của 

con, con có nghĩ rằng Cha sẽ thay đổi lời Cha đã nói với hắn trên thánh giá không? 

- Ồ không, lạy Chúa , Chúa cũng sẽ nói một lời như vậy thôi: "Hôm nay con 

sẽ ở cùng Cha trên Thiên đàng ". 

- Đúng, một chiều nào đó, Cha cũng sẽ nói với con lời đó. 
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Chương 2- 4: Tình yêu Chúa không giới hạn (p 32) 

  

Ngày 17-9-1935, Trong niềm tin cậy Chúa Giêsu, Consolata viết: 

"Ô Giêsu, Chúa nói với linh hồn con, Chúa thương dạy dỗ con, đó là niềm 

vui lớn nhất cho linh hồn con, ngược lại, con không biết nói gì, vì con quá 

nghèo nàn, không có gì để đáng được Chúa thương nhìn đến,  đôi khi con 

còn đâm ra ngờ vực, có thể con không bị lừa dối ghê gớm chứ? Lạy Chúa 

Giêsu xin tha thứ cho con. Phải, con tin rằng "Chúa nhân lành vô cùng". 

Chúa Giêsu trả lời: 

"Này Consolata , sự nghèo khó của con có giới hạn , nhưng Tình yêu của Cha 

không có giới hạn. 

  

Ít bữa sau (19-9-35), Consolata kêu lên: 

"Lạy Chúa Giêsu, chắc Chúa thích hoa huệ trắng sạch, con tin như thế, 

nhưng sao Chúa lại yêu con, con không hiểu được. Chúa trả lời: 

" Consolata à, chắc con nhớ lời: "Cha đến không phải để gọi người lành thánh, 

nhưng để gọi kẻ tội lỗi (Mt 9,13), con sẽ hiểu ra ngay. 

  

Một chiều kia chị viết: Tôi buồn bã, ngồi khóc thổn thức trước 

Nhà Chầu: 

-Ô Chúa Giêsu , con luôn như thế, con hứa, và rồi…". Chúa trả lời: 

-Cha cũng luôn luôn như thế và rồi… chẳng bao giờ thay đổi. 

Người nói câu đó với giọng êm ái nhẹ nhàng, nên sự buồn sầu của tôi đã 

chuyển thành niềm vui. Nếu Chúa không buồn thì tại sao tôi lại phải quá 

buồn bã, băn khoăn?  Điều cần cho thụ tạo hay thay đổi và tội lỗi là phải có 

sự trợ giúp thường xuyên và vững chắc. 

  

*Bình tĩnh khi lầm lỗi, làm việc mến yêu bù đắp ngay 

Chúa Giêsu không bao giờ cho phép Consolata chịu những thất bại. 

Ngày 2-11-35, Người bảo chị: 

"Nếu con thường phạm lỗi, đừng than van về những chuyện ấy, nhưng hãy mau 

lẹ đặt nó trong Trái Tim Cha, rồi mạnh mẽ quyết định làm việc nhân đức bù lại, 

nhưng làm cách rất bình thản. Theo cách đó, từ kẻ lỗi lầm, con sẽ thành người đi 

bước trước. 
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Ngày 2-8-36, Chúa Giêsu giải nghĩa thêm: 

"Nếu linh hồn giữ bình tĩnh, nó sẽ tự chủ được mình, nhưng nếu nó xao xuyến 

(perturb), nó sẽ ngã thua. 

  

Làm vì vâng lời thì đừng xao xuyến 

Ngày 24-6-36, Chúa Giêsu nói thêm về xao xuyến: 

"Không bao giờ để mình xao xuyến rối loạn, không bao giờ. Vì khi con xao xuyến 

quỉ dữ sẽ vui mừng, và sự chiến thắng của nó sẽ chắc ăn. 

"Nhớ rằng, khi con sống trong đức vâng lời, thì không bao giờ, không bao 

giờ, không bao giờ linh hồn phải xao xuyến, rối loạn. Đó là điều rất quan 

trọng cho con. 

  

Consolata viết: 

"Tôi hiểu ra rằng, thật là dại, nếu người leo núi đang leo lên, lại  dừng vì 

mất can đảm, khi bị trượt nhẹ, rồi không dám nhìn lên đỉnh  nữa. Ngược 

lại, nếu họ khôn, họ leo lẹ lên, leo một cách quả cảm, không rối trí, leo cách 

cương quyết, không bỏ lợ bước nào. Mỗi bước leo là mỗi đà mới để leo 

tiếp. 

  

*Tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi: 

Ngày 7-11-35, Chúa dạy thêm: 

-Consolata nói cho Cha nghe, linh hồn nào là linh hồn trọn lành hơn: một linh hồn 

luôn than van với Cha rằng:  con bất toàn, con tiếp tục lầm lỗi, con bất trung 

trong những dốc lòng. Linh hồn khác thì luôn tươi cười với Cha, nó làm những 

gì có thể để mến yêu Cha, nó không lo âu về những lỗi vô ý, không để mất thì 

giờ, nó luôn có ý tiếp tục mến yêu Cha . Con nói đi, 2 linh hồn này, linh hồn 

nào trọn lành  hơn? 

-Con thấy linh hồn thứ 2. 

-Đúng vậy, con hãy làm những gì có thể để mến Cha , và khi con nhận ra là con 

thất trung với Cha , hãy dâng lên Cha tác động mến yêu nồng nàn hơn, và 

lại tiếp tục ca bài Tình yêu của con. 
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Chúa Giêsu không phải là ông Chúa độc ác, nếu Người đã tha cho một kẻ suốt đời 

trộm cắp, chỉ nhờ một tác động mến yêu, thì con cho Cha biết, làm sao Cha có thể 

cứ để ý mãi những tư tưởng vẩn vơ của con được. 

Thật là phàn nàn vô ích, mất giờ khi cứ lặp lại với Cha là: "Lạy Chúa Giêsu, 

những việc con đã làm rất thiếu sót…" Ngược lại, một tác động sốt sắng mến 

yêu đem lại công phúc cho nó nhiều hơn,  và làm vui lòng Cha hơn. Con có 

hiểu không? Đừng nghĩ tới những lỗi vô ý của con làm gì. 

  

Khiêm nhường và thống hối: 

Những điều Chúa dạy chị Consolata cũng là dạy chúng ta. 

Hãy nghe Chúa nói: 

"Hãy tin Cha đi, con không kém thân tình với Cha , dù sự yếu hèn của con làm 

con không giữ được thinh lặng… 

Consolata , con thấy đó, Trái Tim Cha đã lướt qua những khốn khó của con hơn là 

nhìn vào  những nhân đức của con. 

Hỏi ai khi ra khỏi Đền thờ đã nên người công chính? Đó là người thu thuế. Đối 

với Cha, linh hồn khiêm tốn và thống hối làm Cha không chống lại nó 

được…Cách cư xử của Cha là thế đấy. 

Hãy nhớ rằng Cha yêu con, và luôn luôn yêu con cách thiết tha, không kể gì 

những lỗi lầm vô ý của con. Vì thế đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao 

giờ giữ sự nghi ngờ tệ hại, khiến Cha không thể thi hành lời hứa của Cha, chỉ vì 

một số bất trung của con, đừng bao giờ nha. 

Con hẳn sẽ  gây vết thương cho Trái Tim Cha, nếu con nghi ngờ như thế, 

Consolata ạ. 

Nên nhớ rằng chỉ có Giêsu hiểu hết sự yếu hèn của con, chỉ mình Người biết hết 

những mỏng dòn con người của con. 

Consolata, con không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được phạm lỗi 

nghi ngờ rằng Cha không giữ lời hứa vì con bất trung. 

Hãy hứa với Cha: con sẽ không làm điều đó. Đừng nhục mạ Cha như thế, làm thế 

là gây cho Cha nỗi khổ lớn lao. 
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Chương 2-5: Linh hồn Bé thơ khiêm tốn, Cậy trông Chúa trong mọi lúc: 

  

"Đừng bao giờ có tư tưởng kém cỏi về Chúa: 

"Này Consolata, kẻ thù sẽ tìm hết cách để lung lạc con đừng  mù quáng tin cậy 

vào Cha , nhưng con không bao giờ được quên rằng Cha là Đấng nào, Cha đáng 

yêu chừng nào, Cha nhân lành và thương xót cách đặc biệt thế nào. 

"Consolata , hãy hiểu biết Trái Tim Cha , hãy hiểu biết Tình yêu Cha , và chớ bao 

giờ cho phép kẻ thù tìm được lối vào tâm hồn con, dù trong một lúc, với tư tưởng 

hèn nhát, đừng bao giờ. Tin Cha đi, Cha luôn luôn và độc nhất là nhân lành. Cha 

luôn luôn và độc nhất là cha mẹ đối với con . 

  

*Như trẻ thơ, hãy luôn chạy đến cùng Chúa với lòng tin cậy: 

"Hãy noi gương các trẻ em, mỗi khi tay chúng bị sây sứt một chút,  lập tức 

chúng  chạy đến với mẹ chúng để mẹ băng bó cho. 

Con nên luôn luôn làm như thế, và nhớ rằng Cha luôn xóa bỏ hết và sửa chữa sự 

bất toàn và bất trung của con, như người mẹ  luôn băng bó ngón tay cho con 

mình, dù nó bị thương thật, hay nó tưởng tượng là mình bị thương. Nếu đứa bé bị 

thương thật nơi cánh tay hay trên đầu nó, thì người mẹ sẽ xót xa, âu yếm băng bó 

và săn sóc cho nó thế nào. 

Cha làm đúng như vậy cho con, khi linh hồn con sa ngã, dù con ngã mà không nói. 

Con có hiểu không? Consolata . Vì thế đừng bao giờ, bao giờ, bao giờ có một 

bóng dáng nghi ngờ. Thiếu lòng tin cậy con sẽ gây vết thương cho Trái Tim Cha 

ngay và làm Cha đau đớn. 

  

*Chúa hứa với Consolata, sẽ không bao giờ để chị phạm tội trọng: 

"Không, con yêu, Cha sẽ không bao giờ để con gẫy tay hay vỡ đầu. Nhưng rồi con 

cũng phải biết rằng, điều Cha nói với con bây giờ, ngày nào đó sẽ cần cho các linh 

hồn khác. Đó là lí do tại sao Cha muốn con viết ra tất cả. 

  

*Chúa cần những hành vi khiêm tốn sau khi sa ngã: 

Thông thường, những việc Chúa nhờ một linh hồn , Chúa hay để người đó 

có những khuyết điểm để họ hạ mình xuống trước mặt Chúa và người ta. 

Chị Consolata cũng xin Chúa cho được sống kín ẩn trong tu viện. Chúa trả 

lời: 
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"Được, Cha sẽ để con đau khổ và nhục nhã. 

Chúa để xảy ra những khuyết điểm, và như Chúa giải nghĩa như sau cho 

thánh nữ Gertruđê khi bà cầu nguyện cho một linh hồn: 

"Những khuyết điểm này rất lợi ích cho nó. Mỗi ngày Cha chất chứa trên nó 

muôn ơn để giữ sự mỏng dòn của nó khỏi những tấn công giả trá. Cha phải giữ 

không để nó thấy dưới đám mây che bằng những sa ngã nhẹ này". 

  

Đối với Consolata, Chúa phán: 

"Con muốn Cha hứa rằng: Cha không bao giờ để con sa ngã, nhưng luôn trung 

thành, luôn hoàn hảo phải không? Không đâu, Consolata , Cha không lừa dối 

con, vì thế Cha nói cho con hay: con sẽ phạm lỗi, con sẽ bất trung và bất 

toàn. Những điều này sẽ giúp con tiến lên, vì nó làm cớ cho con phải làm 

nhiều việc khiêm tốn.    

  

*Linh hồn Bé thơ cần phải TIN CẬY CHÚA bất kể tình huống nào! 

Ngày 27-11-35, Chúa báo trước cho Consolata: 

"Phải, Consolata , hôm nay bầu trời tâm hồn con trong sáng như bầu trời thiên 

nhiên ửng hồng và xanh lơ, nhưng rồi đây bầu trời tươi đẹp của Tình yêu và Tin 

cậy sẽ biến thành bầu trời đen ngòm tăm tối. Can đảm lên nhé, Consolata. 

  

 "Kết quả những ngày thử thách gian lao này sẽ chứng tỏ với Cha về những việc 

Tình yêu và Tin cậy của con đặt nơi Cha . Hãy tin, luôn luôn tin nơi Chúa Giêsu . 

Nếu con biết con sẽ làm vui lòng Cha chừng nào. Hãy luôn tin tưởng và tìm an ủi 

nơi một mình Cha , dù tăm tối của đêm đen sự chết. 

Hãy cho Cha niềm vui khi nghe con nói: "GIÊSU CON TIN CẬY CHÚA", bất kể 

những giờ đen tối con sẽ gặp. 

  

Chị Consolata đã đặt hết niền tin nơi Chúa , nên ngày 14-8-1934, ngày áp lễ 

Mẹ Lên trời, chị viết lời khấn Tin cậy sau: 

"Lạy Mẹ, con đặt lời khấn của con trong tay Mẹ, giờ đây con dâng lên Chúa 

Nhân lành, con hứa sẽ luôn tin cậy vào Chúa Nhân lành và Thương xót, 

bất kể linh hồn con xảy ra những gì, con cũng luôn tin vào những lời Chúa 

đã hứa với con. 
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Lạy Mẹ yêu dấu, với sự trợ giúp của Mẹ , con trông mong, con tin cậy, con 

tin tất cả vào quyền phép Chúa nhân lành. 

Lạy Chúa, con mến yêu Chúa , con tin cậy Chúa ". 

  

Những lời tin cậy của Consolata đã làm vui lòng Chúa và được Chúa  xác 

nhận: 

"Con có biết cái gì đã kéo Cha đến gần linh hồn con không? Đó là niềm tin cậy mù 

quáng con đặt nơi Cha. (6-8-35) 

  

"Đức tin mù quáng, như con trẻ, không giới hạn, con đặt nơi Cha, làm hài lòng 

Cha lắm lắm, chính vì đức tin đó mà Cha cúi xuống trên con với Tình yêu và sự 

dịu hiền như thế. (20-10-35) 

  

"Consolata, Cha sẽ làm những việc lạ lùng nơi con, vì con tin cậy nơi Cha không 

chút do dự. Con tin tưởng vào Giêsu và lòng Thương xót của Người. Mọi sự đều 

có thể cho kẻ tin. (8-10-35). 

  

"Nếu con tin vào bản thân con hoặc vào một thụ tạo nào để đạt đích mong muốn, 

con sẽ bò chậm như sên(snail' pace).  Nhưng khi con tin cậy vào Giêsu, con sẽ 

được Đấng Cao cả nâng đỡ, rồi Cha sẽ làm những sự lạ lùng. Chúng ta sẽ bay 

bằng những chuyến bay khổng lồ. (18-11-35). 

  

"Consolata , con hãy tin tưởng vào Cha vô giới hạn, rồi Cha sẽ ban ơn vô giới hạn 

cho con. 

  

"Consolata , Cha sẽ làm cho con nên Tông đồ của các tông đồ. (22-10-35) 

  

"Thiên Chúa thương chọn một con trẻ, đặt nó làm Tông đồ sự Tin cậy như người 

ta phải có nơi Thiên Chúa . Người cũng biết làm sao phú cho nó sức mạnh để nó có 

thể đứng vững trước thử thách, và đem lại chiến thắng tới đích mong chờ.  (1-12-

35)  

  

Linh hồn Bé thơ đừng sợ, cứ tin cậy: 
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Ngày 3-11-35, Chúa lại nói với Consolata về những thử thách đang chờ 

chị.   

"Consolata , đừng sợ, bây giờ không ai, không ai có thể cản tốc độ con bay tới đích 

nữa, vì Cha ở với con, và con phải tin cậy vào một mình  Giêsu của con, cách mù 

quáng, cách hoàn toàn. 

Cha vui thích thế, và con sẽ thấy Cha có thể hành động nơi con. Đừng sợ cái gì, 

cũng đừng sợ ai. Cha ở với con. Cha đang nghĩ về con, đang bảo vệ con, như con 

ngươi trong mắt Cha . Cha hứa rằng con sẽ sống trọn vẹn cho dự định mà Chúa 

Giêsu đặt nơi con. 

  

"Ai tin vào Ta thì từ lòng nó, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông (Ga 7, 

38). Hãy tin cậy Giêsu , luôn tin cậy Giêsu . Ước gì con biết được rằng con sẽ làm 

cho Cha hài lòng chừng nào. Hãy dâng cho Cha điều duy nhất này là Tin Cậy vào 

Cha, ngay cả khi ở trong bóng tối sự chết. 

"Đừng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. 

Chỉ tin cậy, hoàn toàn tin cậy, 

và luôn luôn tin cậy vào Chúa Giêsu. 

Khi màn đen tối bao phủ linh hồn con, hãy lặp lại câu này cách thiết tha hơn: 

"Giêsu con không còn thấy Chúa , 

không còn nghe Chúa nói, 

 nhưng con hết lòng tin cậy Chúa". 

Con hãy nói như vậy trong mọi cơn thử thách. Sự tin cậy của con nơi Cha phải 

luôn luôn lớn lên, Consolata ạ, trong những ngày thử thách, hãy để nó trở nên 

anh hùng. 
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2-6: Consolata quyết thi đấu đến cùng 

  

Năm 1942, chị Consolata viết:   

Linh hồn tôi ơi, trước mặt Chúa ngươi có thể nói rằng hôm nay ngươi đã 

chiến đấu nhiều, rằng ngươi đã đạt được sự trọn lành ngươi ao ước 

chưa?...Lạy Chúa , lộn xộn chừng nào? Hèn nhát chừng nào? 

  

Nhưng thưa Chúa Giêsu, con không muốn tỏ ra nhát gan. Ngay từ bây giờ 

con muốn đứng lên, với ơn Chúa giúp,  con chiến đấu, con kiên tâm trong 

cuộc chiến, để khi gần chết, con cũng có thể nói như thánh Phaolô: 

"Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm 

tin". (2Tm 4,7) 

  

Con biết rằng trận chiến đấu liên lỉ, gay go, dai dẳng mỗi ngày đang chờ đón 

con từ sáng tới chiều, qua sự hãm dẹp tư tưởng, lời nói, và giữ tâm trí thanh 

sạch. 

Con biết rằng, để được thế, đòi con phải cố gắng rất nhiều, gắng hết sức 

mình để dâng lên Chúa Tác động mến yêu liên lỉ , để nhận ra Chúa trong 

mọi sự, và quảng đại thưa "vâng" trong mọi điều Chúa đòi hỏi. 

Con cũng biết rằng Satan căm thù sẽ dùng mọi cơ hội để ngăn cản  hoặc làm 

con không muốn dâng lên Chúa những Tác động mến yêu liên lỉ nữa. Vì 

vậy, trận chiến quyết định sẽ chống lại chính con, chống các thụ tạo, chống 

quân thù. 

  

Ô Chúa Giêsu, con không muốn lên Thiên đàng sớm hơn giờ Chúa định một 

phút, hoặc chậm hơn một phút vì lỗi của con. Nếu Chúa ở với con, hỏi ai có 

thể chống lại con? (Rm 8,31). 

  

Lạy Chúa Giêsu, con ước ao từ bây giờ đến khi con chết, không còn ý nghĩ 

chán nản hay hững hờ nào dấy lên trong con. 

  

Con muốn bắt đầu Tác động mến yêu liên lỉ ngay từ khi con vừa thức dậy 

tới khi con chìm vào giấc ngủ, dù kẻ thù có tấn công bằng mọi cách. 
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Ô Chúa Giêsu, luôn luôn với ơn Chúa giúp, con ước ao được thấy Chúa, 

thân thưa truyện vãn với Chúa, hầu hạ Chúa trong mọi sự. 

  

Lạy Chúa Giêsu của con, con muốn thưa Vâng trong mọi đòi hỏi trực tiếp 

hay gián tiếp mà Chúa muốn, mọi hi sinh, mọi hành vi đức Ái, và hoàn tất 

mọi chuyện với Tình yêu và nụ cười. 

  

Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống trong giây phút hiện tại với Tác động mến 

yêu liên lỉ, và hoàn toàn hiến mình vâng Thánh Ý Chúa, vì Chúa và vì các 

linh hồn . 

  

Lạy Chúa Giêsu, với sự giúp đỡ của ơn Chúa, con muốn sống trong bình 

an, tươi cười luôn, bất kể tình trạng linh hồn con thế nào. 

  

Ô Chúa Giêsu, có Chúa giúp, con sẽ không bao giờ muốn đi ngược trở lại, vì 

thế từ bây giờ, con phải tiến lên. Tại sao con không thể dấn bước đi theo? 

Sao con lại để cho kẻ thù vui mừng vì con trì hoãn, nhát gan, rụt rè? 

  

Không, không bao giờ con lại làm như thế nữa. Với ơn Chúa giúp, con ước 

ao thẳng tiến, thẳng tiến luôn mãi. Và khi con bị ngã trên đường, con muốn 

Chúa giúp, con chỗi dậy ngay lập tức, dù là ngã cả ngàn lần, ngã vào lúc 

cuối cùng trong ngày. 

Chỗi dậy, con lại ca hát như không có gì xảy xa. Xin Chúa Giêsu chúc lành 

và gìn giữ ước muốn này trong linh hồn con. 

(Còn tiếp) 
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2-7: Consolata tin rằng "giấc mơ sẽ thành sự thực". 

  

Chị viết thêm: 

Một buổi sáng, khi tĩnh tâm trong mùa Hè năm 1931, tôi không thể đi viếng 

Thánh Thể tại nhà nguyện tu viện như các tập sinh khác, nên tôi quì trước 

Nhà Tạm nhỏ . Mở sách tĩnh tâm, tôi đọc lời này: "Con tin vào Thiên Chúa 

Toàn năng".  Lời đó đánh động tôi. Tôi gấp sách lại và được tràn ơn soi sáng 

trong tâm hồn. 

"Thiên Chúa Toàn năng". Tôi hiểu rằng mặc dầu những thất bại và những 

thiếu thốn của tôi, Chúa vẫn có thể làm cho tôi nên thánh. Tôi cảm thấy có 

niềm hi vọng mới và mạnh mẽ hơn, đó là "Tin cậy Chúa". Nếu Chúa Toàn 

năng, nếu Người có thể làm mọi chuyện, Người cũng sẽ lấp đầy những ước 

vọng mênh mông của tôi. Từ lúc đó, tôi vững tin rằng: "giấc mơ sẽ thành sự 

thực". 

  

Ô Chúa Giêsu, thụ tạo của Chúa, chiều nay quyết tâm với Chúa rằng 

"Con sẵn sàng làm mọi sự" cho ai con mắc nợ. Chính Chúa  Toàn năng 

thương xót đã đem sự biến chuyển lạ lùng này và đã thay thế sự yếu đuối 

của con bằng sức mạnh toàn năng của Chúa". 

  

Ngày 10-9-42, chị viết cho cha linh hướng của chị: 

"Lời cầu nguyện tha thiết nhất của con bây giờ là xin mến Chúa Giêsu như 

chưa từng có ai đã mến Người như vậy, và cứu các linh hồn cũng như chưa 

từng có ai đã cứu nhiều như vậy.  Con lặp lại điều này với Chúa Giêsu ở mỗi 

chặng đàng Thánh giá, dù con có làm phiền Người. 

  

Thưa cha, con không thể làm gì khác. Niềm hi vọng duy nhất của con là tùy 

vào lời cầu nguyện. Con biết con không có gì ngoài sự hư hốt, hay thay đổi, 

hèn nhát, nhưng con cũng biết Chúa quyền phép, Chúa làm được mọi sự, vì 

vậy chiếc cầu "tin cậy" được bắc từ linh hồn nhỏ bé này lên tới Chúa Nhân 

lành, dù con bất xứng, con cũng tin rằng Chúa Giêsu sẽ ban cho con điều 

con ước mong. 

Con không sợ đau khổ, gian nan, suy nhược. Chúa Giêsu ban cho con ơn yêu 

mến Người , nên con sẽ bỡ ngỡ và buồn sầu, nếu con không thấy mình đang 
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yêu mến. Bằng gan góc to lớn, con xin được chịu khổ như chưa từng có ai 

khổ như vậy, bởi con không tựa vào con, vào bản chất đê hèn (vile), con đặc 

biệt tựa vào Chúa, Người là Đấng Toàn năng, Đấng làm được mọi sự, dù 

Chúa ban cho con đau khổ đến chừng nào, con vẫn vui. 

Con xin thế, con ước thế, và con tin rằng con sẽ được. Đôi khi con nói cho 

vui, con thưa với Chúa: nếu Chúa không ban cho con đau khổ và sức mạnh, 

Chúa không phải là Chúa Toàn năng nữa. Nhưng con tin rằng Chúa Toàn 

năng. 

  

Thưa cha, hình như đối với con, con đã bắt đầu đi trên đường đau khổ và 

mến yêu. 

Vào buổi chiều, đôi khi con viếng đường Thánh giá, con nhìn lên, con nghĩ 

có thể các thánh thấy điều con xin quá lớn về  Tình yêu , đau khổ và các linh 

hồn …giá nó đến từ một linh hồn ngây thơ, trung tín…nhưng sao nó lại từ 

Consolata! Tuy nhiên, sự thách đố đi theo  niềm cậy trông vững vàng, thì 

chắc chắn sẽ được việc. Đối với Chúa, ai tin nhiều, người đó sẽ được nhiều. 

Và Consolata tin. 

  

Thưa cha, đức tin hình như đang lớn lên mạnh mẽ trong con, rất mạnh. Con 

tin cách quả quyết vào lời cầu nguyện để chắc được việc. Nếu đức tin tăng 

lên, thì sự thành công  cũng sẽ đi tâng lên. 

Con lặp lại: chiếc cầu đã được bắc từ người tớ nữ này tới Trái Tim Thiên 

Chúa, đó là "Tin cậy vô bờ bến". 

Niềm hứng khởi và tin cậy mến yêu này giải nghĩa lời hứa mà nhiều lần 

Chúa Giêsu đã nói với linh hồn yêu dấu này: 

"Consolata, trong tận con tim của Giáo hội , con sẽ là sự Tin cậy. 
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2-8: Sống trong Tình yêu với Đấng là Tình yêu 

(P 48) 

  

 Chúa Giêsu nói với chị Consolata: 

(15-10-35) Cha ao ước được mến yêu bởi những trái tim ngây thơ, những trái tim 

con trẻ, những trái tim yêu Cha hết lòng. 

  

(18-10-35) Consolata , hãy mến yêu Cha nhân danh  từng người và mọi người, 

là  thụ tạo của Cha , mỗi trái tim và mọi trái tim đang hiện hữu. Cha khát khao Tình 

yêu lắm lắm. 

  

(29-10-35) Consolata ơi, Một lần con Rước lễ sẽ bù đắp cho Cha tất cả những khổ 

tâm vì Cha đi tìm con, Cha thấy con, và Cha giữ lấy con. 

- Nhưng lạy Chúa Giêsu , con không biết nói gì với Chúa đây. 

- Không sao, trái tim con là của Cha cách đặc biệt, và Cha còn muốn gì ở thụ tạo 

nghèo nàn của Cha  ngoài trái tim nó? Cha không để ý đến chuyện khác…trái tim 

con đã thuộc về Cha muôn đời. 

  

(3-11-35) Consolata , viết điều này xuống,Cha đòi con điều này qua đức vâng lời: vì 

một Tác động mến yêu liên lỉ của con, Cha có thể dựng nên Thiên đàng. 

  

Xưa Chúa Giêsu cũng đã từng nói với thánh nữ Magarita Maria Alacoque: 

- Con Cha ơi , những ước ao của lòng con làm vui lòng Cha lắm lắm. Nếu Cha chưa 

lập phép Thánh Thể Tình yêu , Cha sẽ thiết  lập phép  Tình yêu này cho con, để Cha 

vui sướng ở trong linh hồn con. 

  

(9-11-35) Consolata , khi con mến Cha liên lỉ, Cha hưởng Thiên đàng trong trái 

tim con. 

  

(9-11-35) Consolata , hãy yêu mến Cha , Cha khát khao Tình yêu của  con, như 

người mệt lả khát nước từ dòng suối trong. 

  

(27-11-35) Consolata, hãy nói cho các linh hồn nhỏ, nói cho mọi người về 

sự  hạ mình sâu thẳm của Cha. Nói với thế giới rằng Cha tốt  lành dường 
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nào. Cha giống như người cha người mẹ dường nào, và Cha chỉ muốn các thụ 

tạo của Cha mến yêu Cha thôi. 

Consolata , con được phép nói điều đó,  nói về lòng Thương xót vô biên của Chúa, 

và nói về sự hạ mình sâu thẳm của Cha . 

  

(15-12-35) Ô, giá Cha có thể đến với mọi cõi lòng và đổ vào đó Tình yêu êm đềm  của 

Cha vào đó. 

Consolata hãy mến yêu Cha thay cho mọi người, và qua lời cầu nguyện, qua sự hi 

sinh sát tế của con, hãy chuẩn bị thế giới đón nhận Tình yêu của Cha khi Cha ngự 

đến.      

  

(16-12-35) Consolata , khi con xin  lỗi cho nhân loại nghèo khó, tội lỗi,  hãy xin  lòng 

Thương xót Chúa của Cha chiến thắng, và nài xin ngọn lửa Tình yêu trong ngày lễ 

Hiện xuống mới, tẩy sạch nhân loại khỏi những  tội lỗi   ô nhơ! 

Ô, chỉ có Tình yêu linh thánh của Cha có thể làm nên tông đồ của các tông đồ, nên 

bông huệ tinh khiết từ nơi dơ bẩn, và chứng tích tình thương từ những tội nhân 

phản loạn và tồi bại (vicious). 

Hãy xin Cha Tình yêu , trên con và trên các linh hồn, giờ đây đang sống trên trần, 

hoặc các linh hồn sẽ sống trước ngày tận thế. 

Nhờ Tác động mến yêu liên lỉ, sẽ chuẩn bị cho Trái Tim Cha chiến thắng và của 

Tình yêu Cha hiển trị trên khắp thế giới.   
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Chương 3-1: MẾN YÊU VÀ SỰ THÁNH THIỆN TRONG CUỘC SỐNG 

(p 55) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

(Lm. MarkB, CMC 

lược dịch cho xuanha.net) 

  

a*Mến yêu là Nên thánh 

  

Chúa Giêsu nói với chị Consolata rằng: 

- Nếu con biết được niềm vui Cha có, khi thánh hóa các linh hồn , thì các linh hồn 

sẽ nên thánh để cho Cha có được niềm vui này. 

Con có muốn biết cảm giác  đó thế nào không? Hãy nghĩ đến niềm vui mà người mẹ 

cảm thấy khi nhìn đứa con trở về, mặt rạng rỡ, tay cầm mảnh bằng, nó đã khổ công 

kiếm được. Niềm hạnh phúc của người mẹ đó thật không thể diễn tả. 

Hạnh phúc của cha khi thấy linh hồn đạt tới sự thánh thiện còn lớn lao hơn 

gấp bội cái so sánh mà Cha vừa nói. 

Một hôm chị Consolata bị cảm, thay vì đứng như mọi khi để  hãm mình, chị 

đã phải ngồi cho đỡ mệt. Sau đó chị xin lỗi Chúa. Chúa trả lời: 

"Bình tĩnh Consolata , đừng làm như Cha là người nghiêm khắc, người gửi con quạ 

đến đánh thức cha Francis thức dậy muộn ban sáng, vì suốt đêm cha ấy chỉ ngủ một 

giấc ngắn. 

Cha cũng có thể cho phép thụ tạo của Cha đỡ  mình hoặc ngồi xuống trong phòng 

hát (choir) chứ, vì nó đang bị cảm mà. 

Con không hiểu rằng Chúa Giêsu tốt bụng, thương người, và hay tha thứ sao? 

  

b*Thánh thiện không bằng khổ hạnh, nhưng bằng mến yêu Chúa, 

  

Chị Consolata rất trọng kỉ luật chung, nhất là về việc ăn uống, nhưng chị 

thường không cho mình ăn những món dành cho bệnh nhân. Chúa Giêsu 

dạy chị một bài học rất hay về điều này: 

  

Ngày 24-9-36: 

"Consolata , nhớ rằng, Cha nhân từ, và không để ý chuyện này. 
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Con biết, người ta thích trình bày sự thánh thiện bằng một hình ảnh khổ hạnh, đánh 

tội, đeo xiềng xích. Nhưng không phải vậy. Nếu  trong đời sống các thánh có hi sinh 

và đền tội, thì không phải cả đời phải đền tội như vậy đâu. 

Vị thánh, hoặc linh hồn hiến mình cho Cha cách quảng đại,  là một người rất may 

mắn (fortunate) trên đời, vì Cha nhân từ và bao gồm mọi nhân từ. 

  

Đừng bao giờ quay đi, mà không nhìn Chúa Giêsu chết trên Thánh giá vào 

ngày cuối cùng sự nghiệp của Người, đó chính là Chúa Giêsu trong 30 năm 

đã cùng chia sẻ cuộc sống chung như mọi người, trong gia đình của Người, 

cũng chính là Chúa Giêsu trong 3 năm truyền đạo, đã ngồi ăn với con người, 

đã dự tiệc với con người. Thế mà, Giêsu là Đấng thánh, thánh thiện nhất 

trong loài người đấy. 

Vì thế, đừng trình bày sai lạc về Cha khi nói  đến Cha, nhưng cần luôn nhớ 

rằng: "Chúa Giêsu luôn luôn nhân từ, Người hằng tỏ lòng nhân từ với con 

cho tới khi con lìa đời. 

"Cha yêu thương những kẻ trung thành, và tin vào những lời Cha đã hứa, 

"Cha cũng muốn con tin vào lòng Cha là cha mẹ nhân lành của con.  Điều sẽ làm 

vui lòng Cha , nếu thực con cần một ngoại lệ... 

"Hãy nhớ, đừng bao giờ quên: Giêsu nhân từ. Đừng trình bày sai lạc về Cha . 

  

Ngày 16-12-35: 

Consolata, hãy nói cho các linh hồn biết:  Cha thích một Tác động mến yêu liên lỉ 

hơn, một lần Rước lễ  vì mến yêu Cha hơn tất cả những của lễ khác người ta có thể 

dâng cho Cha, 

Đúng, một lần Rước lễ vì mến yêu thì tốt hơn là Rước lễ vì luật buộc.  Cha khát 

(thirst) Tình yêu. 

  

"Hỡi các linh hồn nghèo khó, chúng tưởng rằng để đến với Cha, chúng phải sống 

khổ hạnh, phải sống đời đền tội.. Chúng trình bày sai lạc về Cha như thế đó. Chúng 

coi Cha như con người đáng sợ, trong khi Cha là Đấng Nhân lành. 

Chúng quên mất nguyên tắc Cha đã ban cho chúng, nguyên tắc chính của lề 

Luật: "Hãy mến yêu Cha là Cha con hết lòng, hết linh hồn …". 

Hôm nay, hôm qua và ngày mai, Cha chỉ đòi, và luôn luôn đòi  các thụ tạo 

khốn khó của Cha: YÊU MẾN.  
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Chương 3-2: Sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Tình yêu 

(p 59) 

Hết mọi đòi hỏi Chúa Giêsu nói với chị Consolata cốt để đưa chị đến một sự 

kết hợp thực tế, sống động, thân mật và bền vững, không chia xẻ: 

  

Ngày 19-11-34: 

"Vì con mong muốn được mến yêu Cha và cứu các linh hồn cho Cha, muốn luôn 

luôn ở trong Cha , khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi… Vậy con đừng lìa xa 

Cha lúc nào cả, rồi con sẽ được nhiều hoa trái. 

  

Hãy nhớ chuyện thánh Phêrô. Ông ấy đánh cá vất vả suốt  đêm mà không bắt được 

con cá nào. Nhưng khi có Cha chỉ dẫn, ông ta bắt được nhiều cá như chưa từng thấy 

trước. 

Phần con cũng "bắt được nhiều cá" như vậy, nếu con không lìa xa Cha, dù một 

lúc. 

  

Mỗi khi con nhận ra ơn Cha ơn soi sáng về hãm mình, hãy đáp ứng,  hãy thả lưới 

xuống biển, con sẽ cứu được nhiều linh hồn, những linh hồn mà con không hề biết, 

cho tới khi con về Thiên đàng. 

  

*Chúa Giêsu nhắc lại lời Chúa trong Tin mừng theo thánh Gioan: 

" Thiên Chúa là Tình yêu , ai ở trong Tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên 

Chúa ở trong người ấy (1Ga 4,16). 

Con thấy đó, Cha là Tình yêu và Cha mong ước con ở lại trong Tình yêu, con ở 

lại trong Cha và Cha ở lại trong con, cả khi Cha im lặng, khi con không nghe tiếng 

Cha, con hãy luôn luôn nhớ rằng bao lâu con yêu Cha, thì Cha ở trong con và 

con ở trong Cha . Không đúng sao? Con ước ao mến yêu một mình Cha và luôn 

luôn mến yêu Cha , vì thế Cha luôn luôn ở trong con và con ở trong Cha . 

  

Ngày 23-6-35: 

"Cha luôn luôn giữ chữ "tín" với những điều Cha đã hứa. Nếu con luôn ở trong 

Cha, con cũng sẽ được trung tín về những điều con đã hứa và dốc lòng, vì những 

gì người ta thấy trong thân cây nho là Cha thì cũng thấy trong cành cây nho là con. 
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Ngày 8-8-35, Chúa dạy: 

" Mặc cho xảy ra  bất cứ điều gì, con hãy cứ nhìn thẳng vào Giêsu, con sẽ được 

tới bến đời đời mau lẹ. 

  

Ngày 22-8-35: 

" Nếu con ở trong Cha và chúng ta là một, con sẽ mang nhiều hoa trái, con sẽ 

nên mạnh mẽ, con sẽ biến tan như giọt nước trong biển cả. 

Sự thinh lặng của Cha sẽ chuyền sang con, sự khiêm nhường, trong sạch, đức Mến, 

sự hòa nhã (gentleness), sự kiên nhẫn, lòng khát khao đau khổ, lòng nhiệt thành với 

các linh hồn mà Cha muốn cứu bằng mọi giá. 

Chúa còn thêm: 

"Consolata , tất cả những gì của Cha là của con, mọi Lời của Cha, mọi tư tưởng 

của Cha , kể cả mọi đau khổ của Cha, và Tình yêu của Cha. 

  

Ngày 10-10-35: 

"Cha ước ao con nên trọn lành, Cha muốn con luôn ở với Cha,  chỉ có Giêsu. Một 

mình Cha là đã đủ mọi sự cho con. Con tin Cha , phải không? 

  

Ngày 29-10-35, Chúa còn căn dặn về những chia trí khác: 

"Giống như con đóng cửa phòng con (sự cô quạnh thì rất đẹp), con cũng phải đóng 

các cửa ngũ quan, chúng ta hãy luôn sống thân mật, chỉ có con và Cha 

thôi. Hãy đóng cửa nhận mọi thứ tư tưởng, luôn luôn chỉ có hai Cha con ta thôi. 

  

Ngày 8-5-36: 

"Con biết Cha muốn gì nơi con không? 

Luôn luôn thân tình, luôn luôn kết hợp với Cha, 

cả khi con phải nói năng với người ta, không  lúc nào chia lòng chia trí. 

  

Một hôm, Consolata để mở cửa phòng cho khí bên ngoài lọt vào một chút, 

mở như thế, chị em đi lại ngoài hè có thể thấy chị đang làm gì trong phòng. 

Chúa Giêsu bảo chị: 

"Consolata, đóng cửa lại, không cần những dòm ngó dưới đất, chỉ  mở cửa sổ cho 

những sự trên trời thôi. 
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Chương 3-3: Hãm dẹp tư tưởng vô ích để chú tâm vào Tác động mến yêu 

liên lỉ (trong tinh thần thanh sạch) 

(p 63) 

  

(19-4-36) -Khi con cầu nguyện, con thấy cần chung quanh im lặng, cũng vậy, để 

kết hợp với Cha, điều cần là phải có sự im lặng sâu thẳm bên trong tâm hồn con, bất 

cứ ồn ào nào, dù nhỏ nhặt cũng làm rộn việc cầu nguyện, bất cứ chuyện nhỏ nhặt 

nào cũng làm con chia trí, khuấy động sự sốt  sắng của con. Sự toàn vẹn 

(immaculateness) luôn là điều kiện cần. 

  

(24-3-34) -Consolata , con biết rằng Cha yêu con lắm lắm, Trái Tim Cha là Trái Tim 

Thiên Chúa. Đúng vậy, nhưng nó cũng là trái tim con người như trái tim con, vì 

thế nó muốn được Tình yêu của con, mọi tư tưởng của con. Cha sẽ để ý săn sóc 

mọi sự cho con, cả những sự lặt vặt (trivial) thường ngày, nhưng con phải 

nghĩ đến một mình Cha thôi. 

Cha mong con mến yêu Cha . Vì thế, con đừng có ý nghĩ nào khác, nó giống như cái 

gai đâm vào  Tim Cha. 

  

(2-8-35) - Này đây, Chúa Giêsu đội mũ gai, trong thực tế, con có thể noi gương 

Người: đừng cho phép một tư tưởng khác, tư tưởng nào khác  lọt vào tâm trí 

con. Như vậy, các linh hồn sẽ được cứu rỗi, và chính con  sẽ được tự do để mến yêu 

Cha. 

  

Để giữ vẹn toàn tâm trí, Chúa thêm: 

"Ngay từ ban đầu, khi mũ gai cuốn quanh đầu Cha, Cha không bao giờ tháo nó 

xuống nữa. Con cũng phải làm như vậy. Tư tưởng độc nhất của con là Yêu. Và con 

có biết khi nào con tháo triều thiên gai ra không?  Đó  là lúc con chần chừ (linger) 

không bỏ đi ngay vài tư tưởng vô ích. 

  

(5-10-35) - Consolata , những tư tưởng đến trong đầu mà con không muốn, hãy vứt 

bỏ chúng đi, chúng vô ích, để trung thành với Cha . 

  

(13-10-35) - Cha để cho con phải chiến đấu với những tư tưởng vô ích, để thêm công 

phúc cho con . 
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(31-10-35) - Con có muốn những tư tưởng vô ích này không? Không. Vậy thì con 

được công. Khi người ta chỉ muốn yêu, thì mọi ngăn trở biến nên công phúc. Con 

có hiểu không? 

  

(20-10-35) - Cha cho phép cuộc chiến đấu với những tư tưởng vô ích  xô đẩy trong 

đầu con để Cha thêm vinh quang và Cha cứu các linh hồn . 

Hãy dâng lên Cha những tư tưởng con không muốn trong bất cứ lúc nào và 

nói: "Con cho Chúa và cho các linh hồn ". 

Cha sẽ biến đổi những tư tưởng  cản trở Tình yêu của con từ sáng tới đêm, nên ơn 

nghĩa  và phúc lành cho các linh hồn. 
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3-4: Hãm dẹp Lời nói không cần để chú tâm vào Tác động mến yêu liên lỉ 

  

(30-3-34): Bây giờ, mọi tư tưởng của con là của Cha. 

Hãy cho Cha cả những lời nói của con nữa. Cha muốn tất cả. 

Cha muốn con thinh lặng liên lỉ. 

Cha muốn con hoàn toàn thuộc về Cha.  Đừng sợ. Cha chịu trách nhiệm về mọi tư 

tưởng của con, mọi lời nói của con, nghĩa là, Cha thấy con giữ  hai lời hứa này. Con 

có bằng lòng không? Con có tin cậy Cha không? 

  

(14-7-35) - Cha muốn con chỉ nghĩ đến một mình Cha, con chỉ nói khi con buộc phải 

nói. Cha sẽ luôn luôn  cho con câu trả lời, và con đừng ngạc nhiên với câu trả lời 

mà Cha sẽ ban cho con.   

  

(2-8-35) - Hãy giữ thinh lặng luôn luôn, hãy sẻn lời (be miserly), ngay cả khi 

cần nói. 

Ngược lại, con hãy nở nụ cười với mọi người, và luôn luôn giữ nét  mặt  vui 

tươi. 

  

(22-8-36) - Khi con do dự giữa 2 việc, không biết chọn việc nào, con hãy chọn việc 

nào con có thể giữ thinh lặng hơn, để con có thể mến yêu dễ dàng hơn. 

  

Trong Dòng của chị Consolata có chương trình mỗi ngày chơi giải trí nửa 

giờ. Chúa Giêsu đã hướng dẫn chị trong nửa giờ này như sau: 

- Trong giờ chơi, con chỉ lên tiếng khi câu chuyện trở nên tổn hại (harmful), và con 

đổi sang đề tài khác. 

  

Vì thế chị dốc lòng: giờ chơi chị sẽ không nói, trừ khi có ai hỏi. 

Trong vài ngày lễ trọng, luật thinh lặng được miễn, nhưng Chúa Giêsu dạy 

chị: 

 (8-12-35) - Trong những ngày được miễn thinh lặng, con hãy tươi cười với mọi chị 

em, nhưng không nói với ai, trừ khi người ta hỏi con, nếu con nói, con sẽ phải phàn 

nàn đấy. 

  

Kinh nghiệm với việc đã phải phàn nàn, ngày 16-8-36, chị viết trong Nhật kí: 
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"Chúa Giêsu đòi vài điều, rồi Người muốn vài điều khác, chẳng hạn giữ 

thinh lặng trong ngày được miễn. Tôi đã không giữ thinh lặng vào giờ chơi 

ngày lễ kính Đức Mẹ Lên Trời. Đến tối, linh hồn khốn nạn của tôi đã bị giày 

vò về chuyện đó. Chúa đã thông cảm nhưng Người trách tôi đã không giữ 

điều dốc lòng ban sáng. Quả thực, ban sáng tôi dốc lòng, nhưng tôi đã không 

giữ được, rồi tôi lại dốc lòng mạnh mẽ, nhưng… 

Về việc giữ thinh lặng, chị Consolata đã phải chiến đấu luôn. Với tính tình 

thẳng thắn, chị cũng dễ lên tiếng, nhưng Chúa Giêsu dạy chị: 

"Một linh hồn đã thuộc về Cha và đã được Cha thu hút, giống như dầu loang, nó sẽ 

không hòa hợp được với thứ khác  như dấm hay nước. 

Điều này cho thấy rằng con ghê tởm  những gì không thật thà, đon sơ, thẳng thắn, 

vâng lời, và những gì tương tự. 

Đó là lí do tại sao trong cơn cám dỗ, kẻ thù không thành công khi đẩy vào cho con 

những tư tưởng thiếu bác ái.  Những tư tưởng này không thể ở lại trong con, nó sẽ 

cút mất  ngay từ lúc đầu. 

Ngoài việc cho con cơ hội tự hạ, con cũng sẽ tỉnh táo hơn trong tương lai. Sở dĩ, 

những tư tưởng ấy không ở lại trong con, vì Cha muốn chỉ một  mình Cha ở trong 

con mà thôi. 

  

Ngày 14-9-35, Chúa nhắc lại cho Consolata : 

- Hãy giữ vững lời khấn (vow) của con:  "Không bao giờ nói, trừ  khi được hỏi". 

Như thế, con sẽ tránh được những khiếm khuyết và những hành vi thiếu khôn 

ngoan, và con sẽ chắc rằng khi trả lời, những lời con nói sẽ hợp  ý Cha và được Cha 

chúc phúc.               

(còn tiếp) 
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Chương 3-5: Không để ý đến ai khác, chỉ để ý Mến yêu Chúa 

  

Chị Consolata viết: 

"Cái ngăn trở chính của tôi trên đường Mến yêu là cái miệng của tôi. Trong 

kì ở Tập viện, đức thinh lặng là đức tôi để ý cố gắng nhưng sau bao nhiêu 

lần lỗi phạm, tôi mới có thể giữ được. Dốc lòng, cố gắng, chiến đấu, và khi 

gần được, nó lại vụt mất, thế là tôi bị xao xuyến. 

Một hôm, trong tuần 9, Chúa Giêsu bảo tôi: 

"Consolata , cái gì đã cầm giữ con lại, không để con mến Cha ? Đó  là những tư 

tưởng vô ích và những tư tưởng thích thú khác phải không? 

  

Tôi xin hứa sẽ không để mình thích thú với cái gì khác, nhưng sau khi chiến 

đấu được mấy ngày, và sau khi tự bảo mình nhiều lần rằng: "Cái đó không 

can gì đến tôi"…rồi nó lại bị kẹt, trốn mất. 

  

Một chiều kia, đang khi nguyện gẫm, Chúa cho tôi hiểu về nết xấu của tôi, 

để tôi viết ra những lời này: "Trong ánh sáng của Chúa , tôi hiểu ra rằng: 

chính cái lưỡi tôi sẽ đem tôi xuống Hỏa ngục". Tôi hứa lại, tôi ngã lại. Sự yếu 

đuối của tôi là cực điểm, và tôi phải hạ mình. 

Nhưng Chúa Giêsu muốn tôi phải chiến đấu, nên một đêm kia, khi tôi đứng 

tựa cửa sổ trong phòng, Chúa dạy: 

"Consolata , khi con đang suy ngắm về bầu trời, mắt con lại để vào cửa sổ của nhà 

hàng xóm, con sẽ thấy cái chết. Giống như vậy, thay vì mến một mình Cha , con lại 

để ý đến công việc của người khác, con sẽ thấy sự chết. 

  

Tháng 11-34, Chúa Giêsu nhắc lại: 

" Hãy theo Cha, Các chị em trong tu viện đâu là gì với con, con chỉ phải nghĩ 

đến một chuyện là Theo Cha . 

  

"Consolata , con nên biết: Trên Thiên đàng, các đội thiên thần luôn sẵn sàng hoàn 

tất nhiệm vụ của đội mình, không ghen tương, không xen vào   công việc của đội 

khác. 

Trong tu viện cũng thế, ai có việc của người ấy, không ghen tương hay muốn việc 

thuộc về người khác. 
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Trong cộng đoàn, trong ban nhạc, hay bất cứ nơi nào, con phải nên giống như thiên 

thần Seraphim nhỏ bé. Do đó, con chỉ phải để ý đến việc mến yêu, không ghen tương, 

không ước ao việc của các chị em khác. 

  

 (2-6-36) - Qua đức vâng phục, con không được để ý đến những gì các Chị dâng 

lên Cha. Cha và con, thế là đủ rồi. 

  

 (1-12-35) - Hãy hứa với Cha rằng, con không được để ý riêng tư đến  Chị X  dù 

trực tiếp hay gián tiếp. Dù chị ấy có giữ luật hay không. Chị ấy sống trong cộng 

đoàn này cách bình thường hay theo con đường riêng biệt. 

Hứa với Cha, con sẽ không nghĩ gì hay nói gì về chị ấy, cứ làm như chị ấy không 

có ở trong Tu viện này. Chỉ làm như đức Ái hay bổn phận đòi con phải làm thôi. 

  

(18-8-36) - Hãy quên đi mọi người, mọi việc, chỉ nghĩ đến mến yêu Cha nhiều hơn. 

Hãy tập trung mọi tư tưởng, mọi nhịp đập trái tim, mọi thinh lặng trên điều duy 

nhất này:YÊU MẾN. 

 - Đừng nghĩ đến bất cứ cái gì, bất cứ cái gì, bất cứ cái gì ngoài việc yêu Cha , chịu 

khổ, với tất cả khả năng YÊU MẾN, thế là đủ rồi. 

  

(6-11-34) - Consolata , con sẽ có cảm nghiệm về Chúa Giêsu cách rất  mạnh mẽ, nếu 

con tuyệt đối loại ra mọi tư tưởng khác và nghiêm khắc (regorously) ngăn chặn  mọi 

lời nói. 

  

 (6-11-34) 

"Nếu con cầm hãm  bản thân con, không cho phép bất cứ tư tưởng bên ngoài nào 

xâm nhập vào đầu óc con, Cha sẽ suy nghĩ trong con. 

"Nếu con không nói, Cha sẽ nói trong con. 

"Nếu con chặn đứng mọi ý riêng, Cha sẽ hành động trong con. 

Như thế không còn phải là con sống, nhưng là Cha sống trong con. 

(Th. Phaolô đã nói câu này trong thư Galata 2, 20: "Không phải tôi sống, nhưng 

không phải tôi , mà là Chúa sống trong tôi"). 
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 (23-6-35) - Hãy vĩnh biệt mọi tư tưởng, mọi lời nói. Hãy để cho người khác làm gì 

mặc họ. Con cứ ở trong Cha, con sẽ sinh nhiều hoa trái,  vì Cha hành động trong 

con. 

  

 (26-9-35) - Hãy nhớ và giữ kĩ trong trí con: con rất ao ước sinh được nhiều hoa 

trái. 

Trong Phúc âm, Cha không nói rằng con sẽ sinh nhiều hoa trái, nếu con hãm mình 

cách nhiệm nhặt, nhưng Cha chỉ nói "con sẽ sinh nhiều hoa trái" nếu con ở lại 

trong Cha . Vì thế, hãy dùng mọi cố gắng để kết hợp chặt chẽ với cây nho 

Giêsu. 

Hãy gắn bó với tư tưởng "Chỉ có Giêsu", hơn là một tư tưởng, lời nói không 

cần.  Cha sẽ nghĩ đến các chuyện khác cho con. 
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3-6: Mến yêu Chúa là dâng tất cả cho Chúa (p 77) 

  

 Ngày 7-8-35, Chúa nói: 

"Consolata , hãy mến yêu Cha , mến yêu một mình Cha thôi, Tình yêu là tất cả, vì 

thế mến yêu Cha là con dâng tất cả cho Cha. 

  

(20-9-35) - Khi con yêu Giêsu , con cho Giêsu tất cả những gì Người  mong muốn 

từ thụ tạo của Người, đó là "Tình yêu" 

  

(10-10-35) - Hãy dồn mọi chú tâm của con vào bổn phận lúc này, và làm trọn với 

tất cả Tình yêu. 

  

(14-11-35)- Hãy biến đổi những gì con không thích (disagreeable) thành 

những bông hoa hồng nhỏ (little roses), lượm chúng (gather them) với Tình 

yêu và dâng lên (offer them) cho Cha với Tình yêu. 

  

(15-11-35) - Consolata,  con thấy đó, người ta  coi Cha  như một người  đáng sợ hơn 

là đáng mến. Còn Cha , Cha vui thích luôn luôn chỉ  là nhân từ. 

Cha muốn cái gì vậy? Tình yêu  và chỉ Tình yêu thôi, vì ai  yêu Cha thì phụng sự 

Cha.  

  

(16-11-35) - Cha muốn có những người phụng sự Cha vì lòng mến. 

Vì thế,  Cha không muốn các linh hồn tránh tội lỗi vì sợ hình phạt. 

Cha muốn được mến yêu. Cha nài xin (crave)  các thụ tạo của Cha yêu mến Cha  . 

Khi chúng mến yêu Cha , chúng sẽ không xúc phạm đến Cha nữa. 

Khi 2 người yêu nhau thật, họ không còn phạm đến nhau nữa.  

Đó là điều rõ ràng nơi Đấng Tạo hóa và các thụ tạo của Người 

  

 (16-11-35) - Việc làm của con sẽ có giá trị nhiều hơn,tùy theo mức độ con yêu 

mến nhiều hơn. 

  

(24-11-35) - Consolata , Giêsu không đòi con những việc anh hùng (heroic 

acts),  Cha  chỉ đòi những việc nhỏ nhặt (trifle), con dâng lên với hết  lòng mến 

yêu Cha. 
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 (29-11-35) - Chúa Giêsu cho chị Consolata biết rằng: 

"Một người làm việc chăm chỉ thì tốt, nhưng làm việc chăm chỉ với lòng mến 

Cha thì tốt hơn. 

Dù khi con làm lụng, ăn uống, ngủ nghỉ , hãy làm với tình mến lớn lao, vì Cha khát 

Tình yêu . Tình yêu là cái Cha tìm trong mọi công việc (Love is what I look for in 

every work). 

  

 (1-12-35) - Tình yêu là tất cả, nếu bây giờ con tập trung vào điều dốc lòng thực 

hiện Tình yêu, là con cho Giêsu của con tất cả đấy. 

  

 (3-12-35) - Cha thích những món quà dâng lên Cha với nhiều Tình yêu , như thế 

dù những món lặt vặt (trifle) cũng biến nên những món quà quí báu. 

  

Lần khác Chúa giải nghĩa: 

"Khi một trái tim đau rất nặng, dù bên ngoài nó có vẻ như một người   mạnh 

khỏe,  cũng như bất lực thôi. 

Cũng vậy,  một trái tim không thuộc về Cha, Cha không biết phải làm gì cho linh 

hồn nó, dù linh hồn nó  được trang điểm bằng nhiều nhân đức. 

  

"Linh hồn yêu dấu nhất (dearest) của Cha là linh hồn mến Cha nhiều nhất 

(the most). 
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Chương 3-7: Mến yêu Chúa sẽ nhận được mọi sự nơi Chúa 

(p 82) 

  

Chúa Giêsu nói với  chị Consolata cũng là nói với các linh hồn về 

lợi ích của Tác động mến yêu liên lỉ : 

  

1/Được đền bù tội lỗi: 

  

Chúa Giêsu không muốn Consolata ở mãi trong sự bất trung của mình, nên 

Ngày 9-7-34 Chúa dạy: 

"Đừng luôn nhìn lại bản thân, nhìn vào những việc thiếu sót con đã làm, nhưng sau 

những thiếu sót, hãy luôn luôn mến yêu Cha. 

  

Ngày 19-8-35, chị hạ mình nhìn nhận những thiếu sót. Chúa Giêsu đã cho 

chị hiểu rằng: 

"Hãy mến yêu Cha , mến yêu Cha thì những thiếu sót của con sẽ tiêu tan . 

  

Ngày 11-11-35, khi Consolata quì chầu trước Nhà Tạm, Chúa Giêsu nói: 

-Consolata hãy dâng lên Cha những thiếu sót của con hôm nay. 

- Xin lỗi Chúa, con quên hết rồi. 

-Cha cũng quên hết rồi. 

-Rồi sao nữa Chúa? 

-Nói cho Cha "Con mến Cha" rồi con đi bằng an, những thiếu sót của con biến đi 

hết rồi. 

  

Ngày 22-11-35, Chúa Giêsu hỏi: 

-Con có muốn làm việc đền tội  của con không? Hãy mến yêu Cha. Mến yêu Cha 

là việc đền tội cho con. 

  

Chúa nhật lễ Lá năm 1936, khi chị Consolata đang đọc Bài Thương khó của 

Chúa , khi tới chỗ Giuda phản bội chị dừng lại, và than: 

Ô, nếu tôi có thể đền mọi tội phạm thánh? 

Nhân đó, Chúa Giêsu dạy: 
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-Phải, con có thể đền tạ các tội phạm thánh ghê gớm nhất bằng cách mến yêu 

Cha . 

Bằng cách mến yêu Cha , con có thể chịu đau khổ, con có thể tự hiến mình và có thể 

uống cạn chén hi sinh. 

Mọi sự có thể nhờ Tình yêu, và chỉ nhờ Tình yêu. 

  

2/Được sống trọn ơn gọi tận hiến: 

  

Ngày 30-8-35, Chúa Giêsu hỏi Consolata: 

- Con có muốn sống trọn ơn gọi của con không? Hãy mến yêu một mình 

Cha ,  mến yêu Cha luôn luôn , rồi con sẽ hòa mình  hoàn toàn theo chương trình 

của Cha . 

  

3/Được biết yêu tha nhân: 

  

Ngày 2-7-35 Chúa dạy: 

- Con chỉ phải nghĩ đến việc mến yêu Cha , rồi Cha sẽ giúp con  biết  thực 

hành đức bác ái. 

  

4/ Được ơn nên khiêm tốn: 

Nhưng điều Chúa muốn là luôn sống kết hợp với Chúa như cành nho dính 

với cây nho: 

  

- 4-7-35: Hãy yêu một mình Cha , Cha sẽ giữ con trong sự khiêm tốn. Nếu con 

không ở trong Cha , thì giống như cành nho đã lìa thân cây nho vậy. 

  

-  22-8-35: -Con càng sống trong Cha , Cha càng để sự khiêm tốn của Cha hành 

động qua con. 

  

  

5/Được nên thánh lớn: 

-20-8-35: Mến yêu là thánh thiện. Con càng mến yêu Cha con càng nên thánh 

  

 -19-9-35, Đồng thời, Đức Chúa Cha bảo đảm với chị về sự thánh thiện cao vời: 
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"Consolata hãy nhớ rằng mến yêu Cha và chỉ mến yêu Cha thôi, Tình yêu sẽ đưa 

con tới đỉnh chiến thắng. 

  

8-11-35: 

"Nhớ rằng mến yêu Cha, chỉ mến yêu Cha thôi, Cha sẽ đem con lên bậc cao 

nhất trong sự thánh thiện (the highest degree of sanctity). 

  

  

6/Được sống hạnh phúc như Thiên đàng , dù đang gian nan:  

- 15-3-34: Hãy yêu Cha , rồi con sẽ được hạnh phúc, càng yêu Cha , con càng 

hạnh phúc hơn, ngay cả khi con thấy mình ở trong tối tăm. 

 Tình yêu sinh ra sự sáng, Tình yêu sinh ra sức mạnh, và Tình yêu sinh ra niềm 

vui. 

  

- 20-8-35: Nếu các hôn thê của Cha (My betrothed)  mến yêu Cha , Cha sẽ đổ Thiên 

đàng vào lòng chúng, dù chúng còn đang ở dưới đất, vì Thiên đàng là được hưởng 

Tình  mến yêu Cha (enjoyed by loving Me). 

  

- 13-10-35: Ô, nếu người ta chỉ mến yêu Cha , thì hạnh phúc chừng nào, hạnh 

phúc sẽ bao trùm thế giới bất hạnh này. 

  

7/Được lên cao trong đau khổ: 

- 27-5-36: Tình yêu  sẽ đem con lên cao trong đau khổ. 

  

-18-8-35 Consolata , Cha cho con niềm vui của đau khổ, và niềm vui trong đau khổ. 

  

-11-11-3: Để chịu đau khổ nên, con cần Tình yêu, chỉ có Tình yêu , luôn luôn 

Tình yêu và Yêu nồng nàn. 

  

-1-12-35: Tình yêu lớn hơn đau khổ.  Khổ  càng đau hơn, yêu  sẽ càng mạnh  hơn. 

  

-1-12-35- Khi đau khổ được chấp nhận vì yêu , thì không còn khổ nữa, nhưng 

khổ sẽ biến thành vui. 
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3-8: Mến yêu Chúa sẽ được Nước Thiên đàng: 

  

Một hôm, Chị Consolata nghĩ mình không đáng được lên Thiên đàng vì thấy 

mình không xứng đáng, chẳng làm được gì cả, nhưng Chúa Giêsu bảo chị: 

Ngày 15-11-35: 

-Consolata, con nghĩ con không đáng hưởng phúc đời đời vì con không làm gì sao? 

Cho Cha biết, sách giáo lí nói gì? 

-Sách nói: Con được dựng nên để mến yêu Chúa , phụng sự Chúa , và để 

được hưởng hạnh phúc  đời đời với Chúa. 

-Thế con, con không yêu mến Cha sao? Con không phụng sự Cha sao? Vậy là con sẽ 

được hưởng vinh quang và niềm vui Thiên đàng rồi. 

Cha ban cho con Thiên đàng không những vì Tình yêu mà còn vì sự công bình… 

  

Thiên đàng nào đây? Công bình nào đây? 

Chị Consolata viết trong Nhật kí  (tháng 5-35): 

Chiều nay, tôi nán lại ở nhà giặt mấy phút để làm Tác động mến yêu liên lỉ, 

trong lòng tôi có tiếng: 

- Consolata con sẽ thấy, con sẽ thấy điều Cha sẽ làm cho con. Con mến Cha . Cha sẽ 

cho con được mọi vinh quang. 

- Lạy Chúa , Chúa cũng cho con được đau khổ nữa, phải không? 

- Phải, mọi Tình yêu, mọi đau khổ, mọi vinh quang, vì con mến Cha.  

  

Chị viết thêm: 

"Ô Chúa Giêsu, con cũng sẽ hát, hát luôn luôn, trong giờ chiến đấu cũng như 

trong giờ yêu mến, trong giờ vui cũng như trong giờ sầu. Vậy, xin Chúa 

thiêu đốt con trong Tình yêu Chúa, cũng như trong sự hi sinh. Và bài ca Tình 

yêu , những hi sinh nhỏ bé của con, nhờ Trái Tim Chúa, sẽ được công phúc 

vô cùng. 

Con cảm thấy rằng Consolata sẽ được làm Tông đồ của Trái Tim Chúa Giêsu, 

của Lòng Thương xót Chúa, luôn luôn tới tận thế. Chính Chúa đã nói với 

con như vậy. 

Ô Chúa Giêsu, Giêsu, con tin, con tin, và con trông cậy Chúa …Giêsu, con 

yêu mến Chúa ". 
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Kết hợp với Tình yêu: 

Consolata một hôm bật khóc lên vì thấy mình bất xứng: 

-Lạy Chúa con thật bất xứng. 

-Vậy con hãy kết hợp với sức mạnh. 

-Bằng cách nào? Chúa ơi? 

 (26-2-36) - Bằng cách ở lại trong Tình yêu . Kết hợp với sức mạnh. Con sẽ nên 

mạnh hơn sức mạnh (stronger than the strong). 

  

-Con chỉ phải nghĩ đến mến yêu Cha, Cha sẽ nghĩ đến mọi sự khác, kể cả 

những chi tiết nhỏ mọn nhất cho con. 

  

- 31-7-36: - Consolata , con có biết Cha nghĩ đến mọi sự, cung cấp mọi sự, dù 

là những sự nhỏ nhất không? Vì thế con đừng để cho một tư tưởng nào lọt 

vào đầu con, không để ý đến việc bên ngoài. Đừng sợ, Cha đang chăm sóc 

con. 

Cha sẽ nghĩ đến mọi chuyện cho con, dù những chi tiết vụn vặt nhất. Con chỉ 

phải nghĩ đến mến yêu Cha thôi. 
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Chương 4-1: SỐNG TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ 

(P 93)---------------------------------------------------------------------------- 

  

(Lm. MarkB, CMC 

lược dịch cho xuanha.net) 

  

a/ Mến Chúa hết lòng, hết sức 

  

Để sống hoàn hảo trong Tình yêu Thiên Chúa , nghĩa là thực hành lời  Chúa 

đã dạy trong Tin mừng theo thánh Marcô 12,30: "Ngươi phải mến yêu Chúa, là 

Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi". 

Nói cách khác là thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy: "Như Cha Thầy đã yêu 

Thầy, Thầy cũng yêu các con . Hãy ở lại trong Tình yêu của Thầy" (Ga 15,9). "Ở 

lại" nghĩa là một tình trạng liên tục, mọi lúc, mọi giây…trong cuộc sống ở 

trần gian này. 

  

Phần lớn các linh hồn muốn có một công thức dễ dàng, ngắn gọn, thực tế để 

giục lòng kính mến Chúa, thì đây, Chúa Giêsu thương dạy Chị Consolata 

Betronê một công thức rất vắn gọn để tỏ lòng mến Chúa - Đức Mẹ - thánh 

Giuse là 3 Đấng hằng khắng khít trong gia đình thánh tại Nazaret và ngày 

nay không rời nhau trên Thiên đàng. Đồng thời cầu cho các linh hồn được 

ơn cứu rỗi, vì không có gì quí hơn phần rỗi, đó là kết quả công ơn cứu chuộc 

của Chúa Giêsu. Đấng đã xuống trần, chịu chết chuộc tội loài người ta. 

  

Ma quỉ tìm mọi cách để cướp ơn cứu chuộc, làm cho người ta quên ơn cứu 

chuộc, coi thường ơn cứu chuộc, thì ta phải nhờ 3 Đấng để xin ơn đó cho ta, 

cho người ta thương mến và cho anh chị em chúng ta trong tình con cái Chúa 

. 

  

b*Chúa Giêsu dạy Tác động mến yêu liên lỉ 

(p 95-99) 

  

Chính Chúa Giêsu đã thương chỉ dạy cho công thức vắn gọn hay lời nguyện 

tắt về Tác động mến yêu liên lỉ, đó là : 
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"Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" . 

  

Lúc đầu Chúa dạy Consolata đọc: "Giêsu, con mến Chúa". 

Về sau Chúa thêm: "Giêsu Maria, con mến yêu". 

Sau Chúa thêm nữa: "Giêsu Maria con mến yêu, xin cứu các linh hồn". 

Cuối cùng, "Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" như 

ta thấy bây giờ. 

Chúa Giêsu muốn cho đời mến yêu trở nên dễ dàng hơn cho các linh hồn. 

  

Nếu Tác động mến yêu trở thành con đường sống cho các linh hồn thì nó 

phải liên tục như hơi thở, ít ra là một cố gắng của ý muốn (an effort of the 

will), nó phải trở nên "hơi thở của linh hồn (the breathing of the soul). 

  

Tác động mến yêu liên lỉ là một bổn phận trong ngày. 

Chúa Giêsu nói với chị Consolata trong giờ nguyện gẫm ngày chị mặc Áo 

Dòng: 

"Đừng để điều gì ngăn trở con làm Tác động mến yêu liên lỉ". 

Và sau khi Rước lễ Chúa lại thêm: 

"Cha chỉ đòi con điều này là làm Tác động mến yêu liên lỉ.  
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4-2: Tác động mến yêu liên lỉ là duy nhất (p 100) 

  

Năm 1934 

Ngày 15-3-34: 

"Consolata , hãy mến yêu Cha, Tác động mến yêu liên lỉ làm vui lòng Cha.” 

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh năm 1934, Chúa Giêsu đã hứa với chị, sẽ ban sự 

giúp đỡ thần linh và khuyến khích chị trung thành với Tác động mến yêu 

liên lỉ mà Chúa đã dạy chị và cho các linh hồn:   

" Consolata, Cha đã nhận trách nhiệm về tư tưởng, lời nói và Tác động mến yêu 

liên lỉ của con, con  phải nhớ  kĩ một lần mà thôi:  

"Dù khi con thưa truyện với Cha , khi con viết, khi con suy niệm,  tác động mến 

yêu liên lỉ vẫn tiếp diễn. Cha bảo đảm với con, như thế, dù trái tim  con  bị   bó 

buộc giữ thinh  lặng trong những lúc này. 

  

Ngày 15-10-34: 

"Consolata , Cha có quyền trên con, vì thế Cha ước ao con làm Tác động mến yêu 

liên lỉ :"GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" từ khi con 

thức giấc ban sáng tới khi con đi ngủ ban chiều. Cha đòi hỏi điều đó. 

"Nếu con tin Cha là Đấng toàn năng, con cũng phải tin rằng,  Cha có thể cho con 

được thực hiện Tác động mến yêu liên lỉ, và Cha sẽ làm điều đó. 

  

Năm 1935 

  

Thứ Sáu đầu tháng 2-35, Chúa dạy: 

"Hãy quên đi tất cả những điều  khác. Hãy mến Cha liên lỉ, dù lòng con lạnh 

như băng hay cứng như đá, cái đó không can chi. 

Mọi sự phải tùy thuộc vào Tác động mến yêu liên lỉ , không tùy vào cái gì 

khác (nothing else). 

-23-6-35: Như con cá nhỏ sẽ chết khi ở ngoài nước, linh hồn con cũng không thể 

sống nếu không có Tác động mến yêu liên lỉ. 

-7-9-35: Bên trên sự bỏ mình của con, Cha sẽ xây những kiến trúc huy hoàng. Con 

có biết cái gì dẫn đến chỗ xóa nhòa con đi không? Chính là Tác động mến yêu 

liên lỉ . 
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Không có gì còn lại nơi con, còn lại  cho con, chỉ còn Tác động mến yêu liên lỉ, vì 

Cha mà thôi. 

-10-10-35: Consolata , có một chi tiết là, mỗi khi được phép, quỉ dữ và đam mê của 

con mở trói  tấn công linh hồn con . Đừng để ý đến sấm chớp bão tố. 

Hãy tự nhủ rằng: Tôi muốn thực hiện Tác động mến yêu liên lỉ từ lần Rước 

lễ này tới lần Rước lễ sau, đó là bổn phận của tôi, bổn phận duy nhất của 

tôi. Tiến lên. Không còn gì khác (Nothing else). 

- 14-10-35: Consolata , đừng sợ, khi Tác động mến yêu liên lỉ bị cản trở, vì phải 

chiến đấu lâu dài, Cha sẽ cho con một  linh hướng, để con không phải ngừng hoặc 

hoãn đường tiến. Con không phải làm gì, chỉ cần tiếp tục mến yêu Cha , dù con  phải 

trả giá đắt. Chỉ có Tác động mến yêu liên lỉ cho con sức mạnh con cần trong 

mọi sự. 

-25-10-35: Con phải sống trong sự tự xóa nhòa mình đi, và thay vào  bằng Tác động 

mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn", không 

còn gì khác. Không ai, không việc gì được hiện diện nơi con, chỉ còn có Tác 

động mến yêu liên lỉ. 

-16-11-35: 

"Nếu ai có thiện chí muốn mến yêu Cha và muốn biến cuộc đời mình thành 

một Tác động mến yêu liên lỉ , từ khi thức dậy ban sáng, tới khi đi ngủ ban 

đêm- tất nhiên với cả tâm hồn (from the heart), con phải hiểu cho kĩ -thì Cha 

sẽ làm những việc phi thường (incredible things) cho linh hồn đó. Con viết 

đi. 

 -3-12-35: Consolata, để không mất thêm giờ, con hãy lặp lại các lời hứa bất cứ lúc 

nào con làm Tác động mến yêu liên lỉ. Nếu con ngã vì quên, con hãy chỗi dậy, 

làm Tác động mến yêu liên lỉ ngay. 

Một Tác động mến yêu liên lỉ có ích lợi cho tất cả mọi sự, bất cứ lúc nào, bất 

cứ hoàn cảnh nào. 

- 16-12-35: Consolata , con phải cho Giêsu một điều Người muốn, Người muốn 

rút  ra từ ơn gọi của con, đó là Tác động mến yêu liên lỉ,  bất kể tình trạng linh 

hồn con ra sao. 
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Chương 4-3: Tác động mến yêu liên lỉ cả ngày sống 

(P 101) 

  

Năm 1936: 

-3-4-36: Thánh Gioan Tiền hô đã tự gọi mình là "Tiếng kêu trong sa mạc", con cũng 

phải gọi mình là "Tác động mến yêu liên lỉ " 

  

-5-4-36: Bất cứ cái gì gây xáo trộn (disturb) con làm Tác động mến yêu liên lỉ, đều 

không đến từ nơi Cha. 

  

-30-5-36: Con cần để ý lắm, không để cho một tư tưởng bên ngoài nào lọt vào, trừ 

khi phải trả lời, nhưng đừng chia trí, đừng ngưng Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

-28-6-36: Hãy ra khơi, ra chỗ nước sâu (Lc 5,4). 

 Hãy vĩnh biệt  mãi mãi tất cả thế gian và thụ tạo, hãy đi ra chỗ nước sâu với Tác 

động mến yêu liên lỉ . Tiến lên, tiến thẳng tới bờ bến đời đời.  

  

-31-7-36:- Điều Cha muốn trong suốt ngày:  con không từ chối Cha dù chỉ một Tác 

động mến yêu liên lỉ, dù chỉ là một, con có hiểu không? 

  

-6-9-36: Tác động mến yêu liên lỉ là cờ hiệu của con. Hãy bảo vệ nó trước quân thù 

với bất cứ giá nào. 

  

-7-9-36:  Người lính phải yêu lá cờ của mình, phải bảo vệ nó bằng mọi giá, sống 

dưới cờ hiệu và chết dưới cờ hiệu,  không bao giờ để nó rơi vào tay quân địch. 

Con cũng hãy yêu, bảo vệ bằng mọi giá, sống chết với Tác động mến yêu liên lỉ 

của con, dù con phải gắng sức, cứ làm Tác động mến yêu liên lỉ cho Cha . 

- Nêu cao cố gắng tới tột điểm và quyết định không để mất một Tác động mến yêu 

liên lỉ nào, chiến đấu liên lỉ, không mất giờ nhìn lại, làm gián đoạn tác động này. 

  

-7-9-36: Consolata , hãy mến yêu Cha , đừng để ý đến những chiến đấu hay những 

lỗi không thể tránh. Hãy gắng đừng để bị đè bẹp bởi những sa ngã, nhưng hãy tiếp 

tục không xao xuyến trong Tác động mến yêu liên lỉ của con. 
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-8-9-36: Con không nói trong giờ chơi, như thế vẫn chưa đủ. 

Điều Cha ước ao là Tác động mến yêu liên lỉ . Đó là lí do Cha đòi con thinh lặng. 

  

-8-9-36: Consolata , hãy gắng hết mình,vì sự trọn lành của con, chính trên những 

cố gắng ấy, con dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ . 

  

-16-9-36: Con có nghĩ là Cha không thể ban cho con ơn thực hiện Tác động mến yêu 

liên lỉ không? Cha hài lòng khi thấy con chiến đấu, ngã thua, chỗi dậy, tắt rằng: con 

gắng sức. Cha thích nhìn con làm những gì có thể. Con có biết điều gì làm Cha 

thích nhất không? Đó là khi con chỗi dậy mà không xao xuyến rồi lại tiếp 

tục Tác động mến yêu liên lỉ . 

  

Gắng sống phút hiện tại: 

"Con hãy sống vì Tình yêu, phút này qua phút khác. Cả ngày thì dài quá  đối với 

con. 

  

Chúa nhấn mạnh (p 105): 

"Đừng sợ khi Cha lặp lại nhiều lần cùng một lời văn để diễn tả một chuyện "mến 

yêu". Cha là Đấng toàn năng. Cha có thể lặp đi lặp lại tới vô cùng lần và không bao 

giờ thay đổi cách nói. 

  

"Không, Cha không mệt đâu, Cha không bao giờ mệt đâu, vì Cha chỉ đòi  một chuyện: 

là con phải mến yêu Cha. Không đòi gì khác. 

  

"Con phải làm hết sức để dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ , nhưng khi con 

không làm được, Cha sẽ coi như con đã làm, đừng sợ, Cha luôn luôn nhân từ. 
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4-4: HOA QUẢ ƠN PHÚC CỦA TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ 

(p 105) 

  

1. Cứu các linh hồn. 

  

Ngày 8-10-35: 

"Con nên nhớ rằng một Tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi 

đời đời của một linh hồn . Vì vậy, con nên tiếc mỗi lần đã bỏ mất Tác động 

mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". 

-Đừng phí thời giờ, mỗi Tác động mến yêu liên lỉ  giá trị  một  linh hồn. 

  

*Đức Mẹ cũng khuyến khích Consolata làm Tác động mến yêu liên lỉ để cứu 

các linh hồn: "Chỉ khi ở trên Trời, con mới biết được giá trị và kết quả của 

việc cứu các linh hồn". 

  

Ngày 20-6-40, Chúa lại giải nghĩa, và đây là điều quan trọng và an ủi cho 

những ai muốn theo chị Consolata trên Đường Nhỏ Mến Yêu: 

"Chúa nói, Tác động mến yêu liên lỉ: "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu 

rỗi các linh hồn"  bao gồm tất cả: 

-Các linh hồn trong Luyện ngục , 

-các linh hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian), 

-các linh hồn vô tội, 

-các linh hồn tội lỗi, 

-các linh hồn đang hấp hối, 

-các linh hồn vô thần, 

-v.v… 

  

Trong nhiều năm, chị Consolata đã cầu nguyện cho người anh là Nicholas 

và người cậu là Felix Viano được ơn trở lại cùng Chúa. 

Người anh được trở lại vào mùa Phục sinh năm 1936. 

Tháng 7, Chúa Giêsu nói với Consolata: 

"Consolata nhớ rằng, Cha đã không ban cho con Nicholas và Felix để thưởng công 

đền tội và hi sinh của con, nhưng Cha đã ban 2 linh hồn ấy cho con, vì những Tác 

động mến yêu liên lỉ. 
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"Nhớ kĩ, Cha chỉ đòi thụ tạo của Cha yêu mến Cha thôi. 

  

Nicholas chết thánh thiện vào tháng 12 năm 1947 

  

Ngày 12-12-35, Chúa Giêsu ngỏ ý thích Tác động mến yêu liên lỉ hơn các lời 

kinh nguyện khác: 

"Cha thích Tác động mến yêu liên lỉ của con hơn tất cả các kinh nguyện khác 

của con. 

  

2. Đền tạ Chúa. 

  

Ngày 8-10-35: Tác động mến yêu liên lỉ còn có hiệu quả đền tạ: 

"Consolata , tại sao Cha không cho phép con đọc nhiều lời cầu nguyện? Vì Tác động 

mến yêu liên lỉ có hiệu quả hơn. 

  

"Một Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh 

hồn" đền bù cả ngàn lời xúc phạm (thousand blasphemies). 

  

3. Chúa thích. 

Ngày 16-12-35: 

"Consolata , hãy nói cho các linh hồn rằng:  Cha thích một Tác động mến yêu 

liên lỉ hơn, một lần Rước lễ  vì mến yêu Cha hơn tất cả những của lễ khác 

người ta có thể dâng cho Cha, 

Đúng, một lần Rước lễ vì mến yêu thì tốt hơn là Rước lễ vì luật buộc.  Cha khát 

(thirst) Tình yêu. 

  

"Consolata , con hãy đặt lên đĩa cân tất cả những việc  nhân đức con  làm hôm nay 

một bên, còn bên kia, con để Tác động mến yêu liên lỉ con đã làm, 

Cha sẽ thích Tác động mến yêu liên lỉ  hơn bất cứ công trình nào khác con có 

thể làm hay dâng lên cho Cha. 
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4-5: Hoa quả của Tác động mến yêu liên lỉ 

(tiếp) 

  

4. Của lễ tốt đẹp. 

  

-8-12-35: Ngày lễ kính Đức Mẹ Vô nhiễm, Consolata tính dâng cho Người nhiều cử 

chỉ tỏ lòng tôn kính, nhưng Chúa Giêsu dạy: 

- Con tính dâng gì cho Mẹ trên Trời của con trong tuần 9 này? Hãy dâng cho 

Người Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi 

các linh hồn" . Với Tác động mến yêu liên lỉ , con dâng cho Đức Mẹ mọi của lễ đấy 

(everything). 

  

5. Nhận được mọi ơn xin. 

  

-26-10-35: - Điều an ủi con nhất đã được nói trong Phúc âm , vì nó tha cho con 

mọi yếu đuối, và cho con được hoàn toàn phó thác vào Trái Tim Chúa. Thật 

vậy, chỉ một Tác động mến yêu liên lỉ dâng lên, con có thể xin điều con muốn, 

và được Cha ban những ơn ấy cho con. 

  

- 13-9-36: Hãy giữ  điều dốc lòng này:  đừng để gián đoạn (interupt) Tác động mến 

yêu liên lỉ . Như thế là đủ đối với Cha . 

Hãy trung thành với tác động ấy. Hãy lặp lại giờ này qua giờ khác, và này 

Consolata, Cha sẽ ban cho con mọi sự (everything), đúng vậy, mọi sự. 

  

6. Giữ các điều dốc lòng. 

  

-23-9-35: Chúa Cha hứa: Consolata , hãy chú tâm vào điều dốc lòng của con là Tác 

động mến yêu liên lỉ. Điều dốc lòng này gồm tóm mọi điều dốc lòng khác, nếu con 

giữ được điều dốc lòng này, con sẽ giữ được các điều dốc lòng khác. 

  

7. Được sức mạnh. 
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-24-9-35: Này, Consolata hãy chú tâm vào lời "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin 

cứu rỗi các linh hồn" . Đó là điều quyết định duy nhất và độc nhất để con được sức 

mạnh thưa "vâng" với mọi đòi hỏi của Cha dẫn con đến hi sinh. 

  

-19-10-35: Consolata hãy chuẩn bị để chịu đau khổ vì Tình yêu . 

Hãy Mến Yêu liên lỉ. A, có khi nào con ngừng mến yêu không. 

  

-26-10-35: Con đã  bỏ mình như cha linh hồn con dạy, con cũng đã ngậm miệng làm 

thinh theo "đức vâng lời". 

Bây giờ, con  hãy tiêu tán (obliterate) mình con trong Cha và khép  mình con vào 

Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" 

. Con sẽ thu hoạch nhiều hoa trái. 

  

-24-11-35: Cha biết Tác động mến yêu liên lỉ làm con đôi lúc phải trả giá mắc, nhưng 

này Consolata , nó cũng thêm công phúc cho con, và con đừng quên rằng: Cha đã 

đã chọn con làm của lễ Tình yêu . 

  

8. Lên đỉnh thánh thiện. 

  

Môt ngày kia, Chúa Giêsu long trọng hứa với Consolata rằng: 

 - Consolata , Cha thề rằng (I swear that), Cha sẽ đưa con lên đỉnh cao của Tình 

yêu và đau khổ, nhưng phần con "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi 

các linh hồn"(JesusMaryJoseph, I love You, save souls) . Không còn gì khác 

(Nothing else).     

  

-1-12-35: Con có biết tại sao Cha dạy con liên lỉ và chỉ một cách này không? Vì Cha 

muốn giữ con luôn luôn kết hợp với Cha. Tình yêu liên lỉ này làm cho con sẵn 

sàng trong mọi sự và trong mọi lúc. 

  

9. Ban ơn chiến thắng và trung thành 

-30-5-36: Để luôn luôn chiến thắng, chỉ có một sự cần, đó là "không bao giờ bỏ 

mất Tác động mến yêu liên lỉ". 

- 14-7-36: Mỗi Tác động mến yêu liên lỉ làm cho con được trung thành với 

Cha, nó cũng làm cho Cha là Đấng Trung thành đến với con nữa. 
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Chương 5-1: ĐỜI MẾN YÊU HOÀN HẢO QUA TÁC ĐỘNG MẾN YÊU 

LIÊN LỈ 

(p. 111) 

----------------------- 

(Lm. MarkB, CMC 

lược dịch cho xuanha.net) 

  

Những lời quí báu Chúa Giêsu dạy Chị Consolata, cũng là dạy cho những 

linh hồn thiện chí muốn đi theo đường Bé thơ về Tác động mến yêu liên lỉ, 

đã được chị ghi lại trong Nhật kí như sau: 

  

a*Liên tiếp làm Tác động mến yêu liên lỉ, bất cứ ở đâu 

  

-22-8-35: Qua sự tiếp xúc của con với Cha, là kết quả của Tác động mến yêu liên lỉ, 

con sẽ nhận ra những khuyết điểm lặt vặt, những khuyết điểm đó làm con tách rời 

sự kết hợp với Cha, con sẽ đuổi chúng đi. 

Như thế, Sự kết hợp cả ngày của con sẽ trở thành một sự rộn ràng (throb)  của 

Tình yêu liên lỉ từ khi con thức dậy tới khi đi ngủ, và hơn nữa nó còn kéo dài 

đến đời đời . 

  

-13-9-35: Consolata , Cha đã thánh hiến mọi giờ khắc  của con ở đời này thành 

một Tác động mến yêu liên lỉ . Bây giờ, nếu con  ngưng mến yêu để theo một tư 

tưởng khác, hay thốt ra một  lời nào không thật cần, con sẽ là kẻ ăn trộm Tình yêu . 

  

-16-9-35: Con xem, từ ngày con mặc áo Dòng, con chưa tiếp tục liên lỉ  làm điều 

Cha yêu cầu, trừ ra vài ngày, nhưng cũng ít thôi. 

  

"Bây giờ, con cần làm gì để tiếp tục dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ ? 

Con cần thinh lặng gấp đôi trong tư tưởng và lời nói với mọi người, thấy và 

cư xử với Cha trong mọi người. 

Cha sẽ nói qua con, viết qua con, nhưng con phải bằng lòng yêu Cha luôn luôn, và 

chỉ yêu một mình Cha. Đó là tư tưởng duy nhất của con từ sáng thức dậy đến tối 

đi ngủ. 

  



58 

 

- 29-10-35: Không phải chỉ có phòng con ở là cung thánh cho con, nơi đó con có thể 

luôn luôn thấy Chúa Giêsu, thấy Trái Tim Cha, hoặc thấy Cha  Chịu nạn, 

nhưng chính thân xác con cũng trở thành Nhà Tạm, trong đó, con có thể gặp 

Cha bất cứ con ở đâu. 

Và như con không muốn bất cứ điều gì khác, lọt vào phòng con ngoài Tác động mến 

yêu liên lỉ,  con cũng không được để  bất cứ điều gì làm bận tâm con, dù con ở 

đâu hay làm công việc gì, ngoài Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

12-11-35:Consolata, bao lâu con ở trong Cha bằng Tác động mến yêu liên lỉ, 

con sống cuộc sống thần linh, lạ lùng. Và con tin tưởng vào tất cả tương lai mà 

Cha đã tỏ cho con, không có nghi ngờ nào quấy phá linh hồn con. 

Nhưng khi con xa Cha trong giờ chơi, con nói chuyện với các thụ tạo khác, con sẽ 

cảm thấy con chỉ là thụ tạo nghèo nàn. 

Và sau giờ chơi, sự ngờ vực thâm nhập vào linh hồn con, ngay cả những sự lớn lao 

mà con cảm nghiệm, có thể không là ảo tưởng lừa dối. 

Vì thế, con không được rời Cha nữa để nói chuyện với thụ tạo. Ngay cả trong 

20 phút (giờ chơi) cũng không. 

Hãy để ý yêu Cha trong lòng con, dù con đang cần phải trả lời cho ai đó. 
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5-2: Tác động mến yêu liên lỉ như là một thánh giá tuyệt hảo: 

  

-15-11-35: Consolata, như Giêsu vác Thánh giá trên vai và leo lên núi Calva. Con 

có biết thánh giá của con là gì không? 

- Là không để mất một Tác động mến yêu liên lỉ . Từ nay trở đi, đó sẽ là một chương 

trình và là chương trình duy nhất của con. Tác động mến yêu liên lỉ tự nó không 

phải là thánh giá, nhưng không bỏ mất một Tác động mến yêu liên lỉ trong 

bất cứ hoàn cảnh nào lại là một thánh giá. Tuy nhiên, thánh giá này sẽ giúp 

con có sức vác tất cả các thánh giá khác. 

  

Cha ban cho con như một thánh giá là đừng bao giờ bỏ mất một Tác động 

mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" . 

Nhưng Cha cũng sẽ ban ơn để con trung thành vác thánh giá này cho đến ngày 

con chết. 

Cha yêu con, Consolata , Cha đặt trên vai con thánh giá này, để phá hủy mọi sự 

trong con (destroys everything in you), đồng thời đem con tới chỗ giữ tỉ mỉ các 

điều nhỏ mọn nhất trong kỉ luật, hiến pháp, và những lời huấn đức. 

Ngày hôm sau, Chúa lại thêm: 

-Con có thích thánh giá Cha đã ban cho con không? Con có bằng lòng không? 

Con phải biết rằng, đó là thánh giá mang rất nhiều hoa trái. 

Thánh giá của Tình yêu thì mang nhiều hoa trái hơn cho Cha và cho các linh 

hồn, hơn bất cứ thánh giá nào khác.    

  

c*Để làm Tác động mến yêu liên lỉ , cần tâm trí thanh sạch, loại đi mọi tư 

tưởng, mọi lời nói không cần thiết: 

  

-25-11-35: Tác động mến yêu liên lỉ giống như chiếc xe lửa điện đi trên đường rầy 

của nó. Nhưng nếu đường rầy đầy những tư tưởng vô ích, thì xe không thể đi tiếp, 

nó phải dừng lại. 

Con thấy, như thế đòi tâm trí con phải thanh sạch chừng nào, không có một tư 

tưởng ngoại lai, không một tư tưởng nào hết, nhưng Consolata , kết quả là sự bình 

an nào?nếu không phải chỉ một  mình Cha chiếm đoạt tâm trí con? 
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Vào chiều thứ Sáu đầu tháng 12 năm 1935, Chúa Giêsu chính thức thánh 

hiến Consolata như Của lễ Tình yêu . Trong giờ chầu, Chúa Giêsu dạy chị 

điều sau: 

-Consolata , không phải là Cha khát Tình yêu  và điều Cha yêu cầu  đền tạ cho các 

Anh, các Chị đã nói với con nhiều điều sao? 

Đúng, Cha đã cho con mọi sự, bây giờ con hãy cho Cha mọi sự. 

Tất cả Tình yêu của con, mọi nhịp đập của trái tim con, trong một Tác động mến 

yêu liên lỉ.  Cha không muốn điều gì khác. Con cho Cha Tác động mến yêu liên 

lỉ là con cho Cha tất cả, tất cả, cho chính con, và cho các Anh, các Chị của con. 

Đó là nơi Cha  muốn con tỏ cho Cha lòng trung tín của con, sự quảng đại của 

con,  là từ bỏ mọi tư tưởng , mọi lời nói để chúng không làm gián đoạn Tác 

động mến yêu liên lỉ  của con. 

Con phải mến Cha luôn luôn và đón nhận mọi điều xẩy đến, nhưng không bao 

giờ bỏ dở Tác động mến yêu liên lỉ . Cha biết, như thế thì Consolata của Cha sẽ 

dần dần bị tiêu tan và sát tế (consume and immolate). Chính đó là Của lễ Tình 

yêu.        

  

- Không, Consolata , không. Sự Toàn năng của Cha lớn lao, ơn thánh Cha ban sẽ 

giúp con có thể dâng lên Cha những gì Cha đòi hỏi nơi con. Con có muốn Cha chúc 

lành để con được tự do bền bỉ, duy trì tới cùng, không bị tư tưởng, lời nói nào cắt 

đứt Tác động mến yêu liên lỉ không? Được, Cha sẽ chúc lành cho con. Con sẽ không 

bao giờ ngưng Tác động mến yêu liên lỉ . Đây là quà Cha ban cho con nhân ngày 

thứ Sáu đầu tháng 12 này. 

  

d*Chúa ban ơn đặc biệt cho Consolata: mến yêu liên lỉ tới chết 

  

Ngày hôm nay, Cha thánh hiến  con như của lễ Tình yêu , Cha không muốn gây 

vết  thương cho con bằng một mũi tên (dart), nhưng Cha thiêu đốt con trong âm 

thầm. Bây giờ con không thể bị ngãng trở làm Tác động mến yêu liên lỉ nữa, dù  con 

muốn. Từ nay cho tới ngày con chết, con được kết hợp với Tác động mến yêu liên 

lỉ. Tin Cha đi, với ơn này, con cho Cha mọi sự. Phải, Consolata.  Chúng ta sẽ khinh 

thường và đạp dưới chân tất cả mọi trở ngại, chúng ta sẽ luôn luôn mến yêu và mến 

yêu không ngừng cho tới hơi thở cuối cùng. Đúng, Cha bảo đảm điều đó. 
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5-3: Chị Consolata khấn suốt đời làm Tác động mến yêu liên lỉ: 

  

Ngày 23-5-36 chị viết: 

"Hôm nay, tôi cảm thấy khát khao chịu đau khổ, buổi tối khi đi ngủ, tôi nghe 

được lời này: 

-Ồ, nếu con hiểu được giá trị lớn lao của một Tác động mến yêu liên lỉ như thế nào. 

Tôi hiểu rằng, tôi sẽ bị thiêu hủy vì một Tác động mến yêu liên lỉ như thế 

nào, và mọi sự sẽ hoàn thành. 

  

Ngày 10-6-36 chị viết: 

"Sáng nay tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, nhưng tôi cảm thấy được 

kết hợp với Trái Tim Chúa Giêsu. Dù muốn được thắt chặt với Người bằng 

lời khấn chính thức, để không bao giờ còn bỏ mất một Tác động mến yêu 

liên lỉ (sau khi được cha linh hồn ban phép), con người tự nhiên của tôi chống 

cự lại lời khấn này, vì nó đóng đinh tôi vào đó hoàn toàn. Tôi bắt đầu hiểu 

ra rằng: Tác động mến yêu liên lỉ dâng lên Chúa mọi sự, nó sát tế mọi tư 

tưởng, mọi lời nói, mọi tưởng tượng …đó là chết về nhân tính. 

  

Ngày 13-6-36, khi đang suy nghĩ về việc trên, linh hồn tôi được lời thúc đẩy 

như sau: 

"Hãy anh dũng (valiant) như Mẹ Maria Rất thánh, hãy học để  hát lên, nhất là khi 

con bị đóng đinh như Chúa Giêsu". 

Đồng thời, tôi nghe tiếng thầm nhủ trong lòng: 

- Đây là cách Cha muốn con theo, và vì lí do đó, con sẽ được nối kết  với Cha bằng 

một lời khấn: không bao giờ bỏ mất một Tác động mến yêu liên lỉ, vào thứ Sáu, khi 

Tình yêu sẽ sát tế con hoàn toàn. Đó chính là cách Cha muốn cho con, con sẽ không 

bao giờ bỏ mất. 

  

Vào chiều ngày 18-6-36, chiều áp lễ Trái Tim Chúa Giêsu, trong phòng hát, 

trước Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, Consolata được soi sáng làm lời 

khấn…nhưng chị còn ngần ngại...Chị đã suy ngắm về những ơn đầy tràn 

Chúa đã ban cho, đồng thời thấy mình còn vô ơn, bất trung với Chúa…  

Sau cùng, chị đã xin sự phù trợ của các thánh Quan thầy, Đức Mẹ Vô nhiễm, 

thánh Cả Giuse, đồng thời hoàn toàn tin cậy vào Trái Tim Chúa Giêsu, chị 
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đã  khấn lời khấn long trọng "thực hiện Tác động mến yêu liên lỉ", sẽ không 

ngưng nghỉ (relaxation) dù khi viết , khi làm việc tay chân, hoặc trong giờ 

giải trí… 

Làm lời khấn xong, sự an bình của Chúa tràn ngập tâm hồn chị, sự tin cậy 

vào Chúa sẽ giúp đỡ, và nhiều phúc lành đổ xuống cho chị. 

  

Ngày 8-7-36, Chúa Giêsu nói với Consolata : 

- Bây giờ không còn là "vác thánh giá , nhưng là sống trên thánh giá và kiên trì trên 

thánh giá với Tác động mến yêu liên lỉ . 

Can đảm lên, Consolata . 

  

Ngày 16-9-36, Chúa nói: 

- Con phải muốn, muốn mạnh, luôn luôn muốn mạnh như thế. 

Đó là tất cả chương trình đời sống thiêng liêng của chị Consolata , được chị 

tóm trong lời này: 

"Lạy Chúa Giêsu, để mến yêu Chúa thật, nghĩa là thà chết còn hơn cho 

phép một tư tưởng vô ích lọt vào tâm hồn. Thà chết còn hơn nói một lời 

không được hỏi tới, hoặc không thực sự cần. Thà chết còn hơn ngưng Tác 

động mến yêu liên lỉ". 
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5-4: Sự Trong sạch của Tình yêu (Purity of Love) trong Tác động mến yêu 

liên lỉ: (p. 120) 

(Để dâng lên Chúa những Tác động mến yêu liên lỉ làm vui lòng Chúa, sinh 

ơn ích cho mình và cho các linh hồn, Chúa dạy Chị Consolata 3 điều có thể 

tóm: 

1- Loại bỏ tư tưởng vô ích (nghĩ về người, vật, việc, thích thú tưởng tượng), 

2- Loại bỏ lời nói vô ích (khi không cần nói, hỏi han tò mò), 

3- Để ý làm tự trong Lòng mến (khi ở trước Thánh Thể, hay Chúa trong lòng 

bất cứ mình đang ở đâu), dù tình trạng linh hồn thế nào (sốt sắng, khô khan, 

xao xuyến, ngổn ngang…) như ta sẽ đọc sau. MB) 

"Con hãy nhớ: Điều kẻ thù muốn nơi con là xa lánh Tác động mến yêu liên lỉ 

. Đó là lí do tại sao con phải chiến đấu trong tư tưởng. 

Bất cứ tư tưởng nào làm hắn thích thú, kể cả những tư tưởng tốt lành, 

chỉ là ngăn giữ con không mến yêu Cha . 

  

Ngày 25-11-35: 

"Consolata, trinh sạch (virginal purity) của tâm trí:  đúng vậy, chỉ ở trong  Cha 

thôi... Trinh sạch của trái tim: đúng vậy, chỉ ở trong Cha thôi... Trong sạch của đau 

khổ: chỉ đau khổ vì Cha thôi. Trinh sạch trong lời nói:  chỉ nói với cha thôi. Đó là 

Trinh sạch của trái tim, thân xác và tinh thần. 

  

Ngày 30-11-35: 

"Trinh sạch của trái tim đem lại cho con vẻ đẹp và vô nhiễm (immaculate). Tác 

động mến yêu liên lỉ làm cho con sốt sắng trên con đường Cha muốn con đi. 

  

Ngày 1-12-35: 

Chúa nói: Chỉ có Tác động mến yêu liên lỉ mới bảo đảm cho sự trinh sạch của 

trái tim con. 

  

Ngày 2-12-35: 

"Con thấy, khi con đang mến yêu Cha , kẻ thù không thể đem một  tư tưởng 

xấu nào vào đầu con, vì mọi tài năng con được Tình yêu chiếm đoạt.  Nhưng 

khi con ngưng yêu, kẻ thù sẽ đem vào dễ dàng. 

Vậy, con phải luôn luôn mến yêu Cha . 
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5-5: Sự Trong sạch trong tư tưởng 

  

Ngày 6-12-35: 

- Con có biết sự trong sạch của Tác động mến yêu liên lỉ ở tại chỗ nào không? 

- Là không pha trộn nó với một tư tưởng nào khác, vì con có thể vừa yêu trong 

trái tim lại vừa nghĩ trong đầu ý nghĩ khác cùng một  lúc. 

Sự trong sạch của Tác động mến yêu liên lỉ loại trừ mọi tư tưởng khác pha trộn và 

đòi sự trinh sạch của trí khôn. Con có hiểu không? 

Coi đó, Cha muốn Tác động mến yêu liên lỉ của con dường nào. 

Con đừng sợ, Cha sẽ giúp con mến yêu Cha hoàn toàn trong sạch. Và vì vậy, Cha 

không để cho bất cứ tư tuởng nào nhập vào Tình yêu  con dâng  cho Cha. Dâng Tình 

yêu là dâng tất cả. 

  

Con biết, ngay cả trong những tư tưởng tốt lành cũng pha lẫn một chút    tự ái, tự 

thỏa , và vì vậy nó dễ làm hư Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Nhưng nếu con hoàn toàn tin cậy nơi Cha, nghĩa là có Cha dự vào  mọi sự, và Cha 

sẽ tiếp tục làm như thế,  nếu con không để cho một tư tưởng ngoại lai nào bén mảng, 

thì Tác động mến yêu liên lỉ của con sẽ được Trinh sạch chiếm đoạt. 

  

Ngày 8-12-35, Khi Consolata khấn làm Tác động mến yêu liên lỉ, Chúa Giêsu 

khích lệ chị bằng những lời này: 

- Con hứa dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ , phần Cha, Cha  hứa     với con, 

Cha sẽ cẩn thận gìn giữ nó. 

  

Ngày 9-12-35: 

"Con xem: sự trinh sạch của Tình yêu song song với sự trinh sạch của trí khôn. Khi 

linh hồn thiết lập trong mình sự trinh sạch của Tình yêu , không gì có thể quấy phá 

nó nữa. Nó sẽ được vững vàng trong bình an và hẳn là thế. 

Đây Đức Mẹ đồng trinh đứng bên thánh giá , Người đau  khổ, phải, nhưng 

trong đau khổ, Người đáng kính trọng chừng nào. Con có thể thấy Người 

không?…trong biển cả đau thương, không một lời than thở. Người không hề 

mất can đảm, không một chút nào. Người chấp nhận và đau khổ, Người hiến 

dâng lên hết với sự bình thản và mạnh mẽ, đến tận cùng. 
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Đó là cách Cha muốn cho con phải có trong những ngày đau buồn. 

Sự trinh sạch của Tình yêu của con sẽ giúp con được như thế. 

  

Ngày 10-12-35: Chúa Giêsu dạy Consolata lí do sự trong sạch của Tình yêu 

làm cho linh hồn nên hoàn thiện và được bình an bền vững: 

"Thật vậy, Thật vậy,  Ta nói cho các người biết: Ai phạm tội thì  làm nô 

lệ tội (Ga 8,34). 

Với con cũng thế, nếu con cho phép một tư tưởng  vào đầu, nếu con nói một 

câu không phải để trả lời câu hỏi, con sẽ là nô lệ cho sự bất trung của con. Tôi 

tớ là nô lệ, nhưng nô lệ thì nghe nặng hơn. Cũng vậy, sau khi con bất trung, con 

cảm thấy trong linh hồn con đầy ắp buồn phiền, và con không biết chỗi dậy thế nào, 

trừ khi con hướng về Chúa Giêsu. 

Ngược lại, nếu con chống lại chước cám dỗ và trung thành, con sẽ cảm thấy tự do, 

mạnh sức và hoàn toàn sẵn sàng để chịu đau khổ. Con có hiểu không? Consolata, 

nhớ lấy điều Cha nói. 

  

Ngày 13-12-35, Chúa cho Consolata một ví dụ: 

"Consolata , hãy nhìn mầu trắng của tuyết chung quanh  con. Con cũng phải 

giữ sự trinh sạch như thế trong trí, trong lời  và trong tim, như vậy đau khổ 

sẽ luôn ngọt ngào cho con. Vì chỉ có sự bất trung làm con đau khổ, không có sự 

gì khác. Sự đau khổ vì mến Chúa Giêsu và các linh hồn là sự ngọt ngào. 

  

*Dù mến Chúa cách trong sạch, vẫn phải chiến đấu 

  

Ngày 15-12-35: 

"Nếu Cha xác quyết với con, qua ơn thánh, con sẽ yêu Cha bằng Tác động mến yêu 

liên lỉ cách trong sạch, thì con đừng nghĩ rằng, con sẽ không cần gắng sức nhiều để 

yêu Cha. Ô, không, Cha xác nhận với con qua ơn thánh, không loại trừ chiến 

đấu và cố gắng.  

  

Ngày 1-1-36, 

Chị đã viết về Của lễ Tình yêu : Điều gì Chúa Giêsu làm cho tôi, thì tôi cũng 

muốn làm cho Người như vậy: một của lễ nhỏ bé, tỏa ra  sự trong sạch vô 

nhiễm (immaculate purity) trong trí khôn, miệng lưỡi và trái tim. 
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Ngày 19-7-36 Chúa quả quyết: 

"Giờ đây con là của lễ,  được hiến tế cho Tình yêu , qua Tình yêu đời đời . 

  

Ngày 6-8-36 chị viết trong Nhật kí: 

"Tôi đã được hiểu điều này: Chúa Giêsu khát Tình yêu . Cần làm giãn khát 

cho Chúa với nước trong lành. Điều xúc phạm nặng nề (outrage) mà trái tim 

cô dâu (a bride) không thể được phép, nếu nước không trong. Do đó, Tác 

động mến yêu liên lỉ của tôi sẽ giãn khát cho Chúa, phải tinh sạch, không 

được pha vào một tư tưởng bên ngoài nào, ngay cả tư tưởng tốt, không được 

pha, tuyệt đối không được pha tư tưởng nào. Tư tưởng của tôi, sự bận rộn 

của tôi phải là Chúa Giêsu mà thôi…Chúa đã cho tôi hiểu điều này trong 

những ngày Người  chuẩn bị cho tôi khấn thực hành Tình yêu trinh trong, 

liên lỉ, nó loại ra mọi tư tưởng khác, dù là tốt lành, và mọi lời không thực sự 

cần thiết. 

Tôi đã hiểu điều đó là Thánh ý Chúa mà tôi khấn vào chiều nay. 

Tôi đã đặt nó vào trong Trái Tim Chúa. Khi Người hỏi tôi muốn đổi điều đó 

lấy cái gì? Tôi trả lời: "Trung thành giữ lời khấn này cho tới chết". Và điều rõ 

ràng cho tôi là Chúa có nhiệm vụ làm cho tôi giữ được lời khấn ấy." 

  

Ngày 11-6-36: 

"Tác động mến yêu liên lỉ cho con 3 thứ trinh sạch: (triple virginity) trong trái tim, 

trong thân xác và trong tinh thần. 

  

Ngày 16-9-36, Chúa Giêsu giải nghĩa cho chị Consolata: 

"Điều cần thiết cho con là làm chủ tư tưởng và lời nói của con, để quỉ dữ không 

thành công chống lại con nữa. 

Phương cách để làm chủ là làm Tác động mến yêu liên lỉ. 
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5- 6: TÍNH CÁCH MÃNH LIỆT CỦA TÌNH YÊU TRONG TÁC ĐỘNG 

YÊU MẾN LIÊN LỈ: 

(p. 125) 

  

Ngày 14-7-36, chị viết trong Nhật kí: 

"…Trong giờ chơi, tôi cảm thấy muốn mến yêu Chúa thiết tha, vì Chúa đã hi 

sinh cho tôi cách thiết tha. Tư tưởng này đã gợi lên cho tôi trong giờ suy 

gẫm. Tôi cảm thấy buồn vì tôi chưa dâng cho Chúa được hi sinh nào đáng 

kể, nhưng tôi muốn mến yêu Chúa thật hăng nồng. Tôi biết mình thật nghèo 

nàn. Tôi ngước nhìn lên tượng Mẹ Đồng trinh phía trước mặt tôi. Lúc đó, tôi 

tự nghĩ: Đức Mẹ đồng trinh có làm điều gì vĩ đại khi Người sống trong nhà 

Nazaret đâu? Thế nhưng không ai kính mến Chúa bằng Đức Mẹ. Khi tôi suy 

nghĩ như vậy và hứa noi gương Đức Mẹ, tôi nghe lời nói trong lòng: Muốn 

được mến yêu Chúa Giêsu sâu xa, con phải làm hết sức bao nhiêu có thể 

để không ngừng Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

*Làm Tác động mến yêu liên lỉ cách bình tĩnh, không quá sức: 

  

Ngày 29-11-35, Chúa Cha nói với chị: 

" Hãy bình thản, ngay cả khi con làm Tác động mến yêu liên lỉ, vì nếu con không 

làm cách bình thản, mà cố ép sức trái tim con, con sẽ bị ngộp và không thể tiếp tục 

bài ca Tình yêu được nữa. 

Con đừng nghĩ rằng, nếu bình thản quá thì không sốt sắng. Bình thản bảo trì tính 

liên lỉ, con có hiểu không? 

Tình yêu chính là lửa. Hỡi của lễ nhỏ bé, hãy để nó thiêu đốt con cách ngấm ngầm. 

Yêu trong bình an, hãy để Tình yêu thiêu đốt con cách nhẹ nhàng, không tàn bạo, 

khủng khiếp, tàn bạo chỉ kiệt sức con, không để con vui với Cha vì bài ca Tình yêu 

của con. 

  

Chúa Giêsu cũng khuyên chị phải bình tĩnh: 

"Consolata, trong Tác động mến yêu liên lỉ, nếu con tiếp tục yêu Cha với sự bình 

thản, con mới có thể dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ, ngoài ra, nếu con ép 

sức yêu Cha cách mãnh liệt, con sẽ phải ngưng, vì con không đủ sức để tiếp tục.  
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Ngày 4-7-36 chị viết: 

"Chiều nay, tôi có thể ở lại trước Nhà Tạm thánh một lúc (trái tim nghèo nàn 

của tôi bị thiêu đốt và không thể chịu được những ước ao và những bùng nổ 

(outburst) của Tình yêu . Tôi cảm thấy mình bị xâm chiếm bởi thúc đẩy vô 

cùng để mến yêu Chúa Giêsu, Đấng yêu tôi thiết tha, với một Tình yêu nóng 

rực. Và tôi lặp đi lặp lại với Chúa rằng tôi muốn mến Chúa vô cùng, tôi cảm 

thấy trong tôi có một trái tim khác: Thánh Tâm Chúa Giêsu, chính trái tim 

đó đã giãn ra tới vô cùng mà không tiêu diệt bản thân tôi." 

  

Ngày 22-7-36: 

"Consolata, hãy mến yêu Cha, hãy mến yêu Cha sâu đậm  (deeply) 

Khi chị hỏi: làm thế nào để mến Chúa sâu đậm, 

Chúa trả lời: 

"Qua Tác động mến yêu liên lỉ, người ta có thể mến yêu Cha cách  sâu đậm. 

  

Ngày 2-8-36, Chúa nói thêm: 

- Qua Tác động mến yêu liên lỉ, con sẽ yêu Cha cách nồng nàn (ardently). 

  

Ngày 10-11-36: 

"Consolata, chúng ta (We) không những chỉ gắng tránh những khiếm khuyết, 

nhưng cố gắng của chúng ta (Our) phải nhắm  đích mến yêu Chúa Giêsu ngay cả 

rất điên dại. Cha muốn được con mến yêu cách nhiệt tình. 
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5-7: Bỏ mình (abandonment) và làmTác động mến yêu liên lỉ : 

  

Ngày 22-8-34 Chúa nói: 

"Đừng nghĩ đến mình con nữa, đừng nghĩ đến sự trọn lành của con, làm sao 

để nên thánh, làm sao tránh khuyết điểm, những khó khăn bây giờ và tương 

lai. Không. Cha sẽ để ý đến sự thánh thiện của con, để ý thánh hóa con. Con chỉ 

phải để ý đến Cha và các linh hồn, để ý đến Cha để mến yêu Cha, để ý đến 

các linh hồn để cứu rỗi chúng. 

  

Ngày 22-9-35, Chúa Giêsu gọi Consolata và cho biết: 

"Consolata, con biết rằng sự thánh thiện đòi quên mình (self-forgetfulness) trong 

mọi sự (everything): trong mọi tư tưởng, mọi ước ao, mọi lời nói…Con hãy để Cha 

làm tất cả những chuyện ấy. Cha sẽ  làm mọi chuyện, nhưng trong mọi lúc, con 

phải cho Cha điều Cha muốn với Tình yêu mặn nồng. 

  

Ngày 24-9-35: Chúa nói thêm: 

"Consolata, Cha có mọi yêu sách đòi hỏi (claim) nơi con. 

Còn con,  con chỉ có một bổn phận là Vâng lời Cha. Cha đòi con dễ dạy, để cho 

Cha hành động, để Cha mượn mọi sự, để tin cậy nơi Cha và phụng sự Cha 

luôn luôn trong bình an và vui vẻ, bất kể tình huống nào. 

  

Ngày 8-10-35: 

"Consolata, Cha hài lòng với con, vì Cha có thể làm tất cả mọi điều Cha muốn, và 

chính là Cha đang hành động trong con. 

  

Ngày 15-10-35: 

"Con hãy để Cha làm mọi chuyện, như là trên đời này chỉ có mình Cha hiện diện. 

Còn con, chỉ cần  con  chăm chú làm Tác động mến yêu liên lỉ và tuyệt đối dễ 

dạy, đơn sơ và luôn luôn làm điều Cha đòi hỏi trực tiếp hay gián tiếp qua Bề 

trên và các chị em con. 

  

Ngày 8-11-35, 

"Cha vui vẻ hành động trong  linh hồn con. Con thấy đó, chính Cha làm mọi sự theo 

ý Cha. 
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Còn nơi linh hồn con, Cha chỉ đòi một điều: mến yêu Cha. 

  

Ngày 18-11-35, Chúa thêm nữa: 

"Con hãy để Cha làm mọi chuyện, con sẽ thấy Cha làm tất cả và làm khéo léo, và 

của lễ nhỏ bé của Cha sẽ sinh hoa trái trong Tình yêu và nơi các linh hồn. 

  

Ngày 21-5-36: 

"Hãy theo Cha bằng Tác động mến yêu liên lỉ, ngày này qua ngày khác, giờ 

này qua giờ khác, phút này qua phút khác. 

Còn Cha, Cha  sẽ  để ý đến các  việc khác. Cha sẽ cung cấp cho con mọi  sự. 

  

Ngày 8-9-36: 

"Hãy để cho mọi chuyện diễn ra trong âm thầm, Chỉ có "GiêsuMariaGiuse con 

mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". Hãy tin rằng những chuyện còn lại, Cha sẽ 

để ý đến, và ân cần sắp xếp cho con, cả đến chuyện tìm giờ cho con vá đôi dép. Con 

xem, chính quỉ dữ gắng sức lấn át (overwhelm) con bằng bận rộn với công việc, với 

những việc chồng chất ấy, chúng  làm con lo lắng. Không, Cha sẽ để ý đến mọi việc 

cho con, và Cha sẽ tìm giờ cho con làm xong mọi việc. 

  

Ngày 21-3-42: 

"Con hãy sống đời bỏ mình hoàn toàn trong Chúa. Còn về ngày, giờ, phút con 

qua đời, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Đồng trinh và thánh Giuse đang nghĩ đến và chuẩn 

bị cho con. Con chỉ cần chú tâm đến mến yêu Cha và cứu các linh hồn. 

  

Trong Nhật kí, chị có ghi: 

"Tôi phải quên mình đi. Tôi không bao giờ được nghĩ hay bận rộn về tôi, 

hay đòi hỏi người ta nghĩ đến tôi. Chúa Giêsu sẽ để ý đến mọi chuyện cho 

tôi. 

"Phải chết hay không còn sống nữa. Nếu tôi nghĩ về bản thân tôi, nếu tôi có 

cả ý tưởng tốt, hoặc sắp xếp, nếu tôi nói về tôi, dù là về vấn đề nào khác, 

như thế không phải là tôi chết, mà là vẫn còn giữ mạng sống cho tôi. Tất cả 

những cái đó chứng tỏ rằng tôi thiếu lòng trông cậy nơi Chúa Giêsu, dù 

Người không nghĩ tới, hay không để ý  lo cho Consolata cả những chi tiết 

rất nhỏ mọn" 
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"Tôi  phải nhớ rằng: qua sự lựa chọn đầy tình thương xót của Chúa, tôi là 

Của lễ Tình yêu. Bây giờ Của lễ bị đặt ra bên cạnh. Chúa Giêsu đã hi sinh 

mọi sự và chẳng để tôi hi sinh gì, mà chỉ là Vết thương bên cạnh sườn Người 

, và Tác động mến yêu liên lỉ … 

  

Của lễ phải chết đi trong mọi sự và chết đi nơi bản thân mình, nàng chỉ có 

một việc và một dự tính duy nhất và luôn luôn là "Yêu Giêsu", còn mọi 

chuyện khác thì bỏ đi, hoặc coi dửng dưng. 

  

Ô Chúa Giêsu, xin ban cho con khi sống ở đời này được nên Của lễ Tình yêu 

thật, để con yêu thích cuộc sống này và quảng đại, không từ chối Chúa điều 

gì, trong tư tưởng, lời nói, việc làm của Tình yêu trinh trong. 

Ô Chúa Giêsu, xin đặt niềm tin cậy của con nơi Chúa. 

  

Chị Consolata đã bỏ mình hoàn toàn để thánh ý Chúa được nên trọn nơi 

chị. Chị đã bỏ tất cả để thực hiện tác động mến yêu và trinh trong cách liên 

lỉ, chị luôn thưa "Vâng" với mọi người, mọi sự. 

Ngay cả trên giường bệnh, khi thân xác chị rã rời với những đau đớn dằn 

vặt, và linh hồn chị gào lên trong nỗi tối tăm, thì linh hồn Của lễ Consolata 

cũng không ngừng làm Tác động mến yêu liên lỉ, là bài ca Tình yêu trinh 

trong. 

  

Trong hơi thở cuối cùng, chị vẫn vang lên "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, 

xin cứu rỗi các linh hồn" cho tới khi vào Thiên đàng , và ở đó đời đời với 

Chúa Giêsu của chị, như Chúa đã hứa: 

 "Sau khi con chết, Tác động mến yêu liên lỉ sẽ không ngừng, nhưng sẽ còn tiếp tục 

vang lên trên Thiên đàng đời đời. (7-11-35) 
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 5-8: Bỏ mình hoàn toàn 

Ngày 21-3-42: 

"Con hãy sống đời bỏ mình hoàn toàn trong Chúa. Còn về ngày, giờ, phút con 

qua đời, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Đồng trinh và thánh Giuse đang nghĩ đến và chuẩn 

bị cho con. Con chỉ cần chú tâm đến mến yêu Cha và cứu các linh hồn. 

  

Trong Nhật kí, chị có ghi: 

"Tôi phải quên mình đi. Tôi không bao giờ được nghĩ hay bận rộn về tôi, 

hay đòi hỏi người ta nghĩ đến tôi. Chúa Giêsu sẽ để ý đến mọi chuyện cho 

tôi. 

"Phải chết hay không còn sống nữa. Nếu tôi nghĩ về bản thân tôi, nếu tôi có 

cả ý tưởng tốt, hoặc sắp xếp, nếu tôi nói về tôi, dù là về vấn đề khác nhau, 

như thế không phải là tôi chết, mà là vẫn còn giữ mạng sống cho tôi. Tất cả 

những cái đó chứng tỏ rằng tôi thiếu lòng trông cậy nơi Chúa Giêsu, dù 

Người không nghĩ tới, hay không để ý  lo cho Consolata cả những chi tiết 

rất nhỏ mọn" 

  

"Tôi  phải nhớ rằng: qua sự lựa chọn đầy tình thương xót của Chúa , tôi là 

Của lễ Tình yêu. Bây giờ Của lễ bị đặt ra bên cạnh. Chúa Giêsu đã hi sinh 

mọi sự và chẳng để tôi hi sinh gì, mà chỉ là Vết thương bên cạnh sườn Người 

, và Tác động mến yêu liên lỉ … 

  

Của lễ phải chết đi nơi mọi sự và chết đi nơi bản thân mình, nàng chỉ có một 

việc và một dự tính duy nhất và luôn luôn là "Yêu Giêsu", còn mọi chuyện 

khác thì bỏ đi, hoặc coi dửng dưng. 

  

Ô Chúa Giêsu, xin ban cho con khi sống ở đời này được nên Của lễ Tình yêu 

thật, để con yêu thích cuộc sống này và quảng đại, không từ chối Chúa điều 

gì, trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm của Tình yêu trinh trong. 

Ô Chúa Giêsu, xin đặt niềm tin cậy của con nơi Chúa . 

  

Chị Consolata đã bỏ mình hoàn toàn để thánh ý Chúa được nên trọn nơi 

chị. Chị đã bỏ tất cả để thực hiện tác động mến yêu và trinh trong cách liên 

lỉ, chị luôn thưa "Vâng" với mọi người, mọi sự. 
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Ngay cả trên giường bệnh, khi thân xác chị rã rời với những đau đớn dằn 

vặt, và linh hồn chị gào lên trong nỗi tối tăm, thì linh hồn Của lễ Consolata 

cũng không ngừng làm Tác động mến yêu liên lỉ, là bài ca Tình yêu trinh 

trong. 

  

Trong hơi thở cuối cùng, chị vẫn vang lên "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, 

xin cứu rỗi các linh hồn" cho tới khi vào Thiên đàng , và ở đó đời đời với 

Chúa Giêsu của chị, như Chúa đã hứa: 

 "Tác động mến yêu liên lỉ sẽ không ngừng qua cái chết của con, nhưng sẽ còn tiếp 

tục trong cõi đời đời trên Thiên đàng (7-11-35). 
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Chương 6-1: TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ TRONG ĐỜI SỐNG 

THIÊNG LIÊNG CỦA CHỊ CONSOLATA 

(p. 135) 

--------------------------------------------- 

(Lm. MarkB, CMC 

lược dịch cho xuanha.net) 

  

Tác động mến yêu liên lỉ và việc đọc kinh.  

  

Trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã kể truyện quan tòa bất lương và bà góa kiên 

tâm để dạy người ta: "Phải cầu nguyện luôn, đừng nản lòng" (Lc 18, 1). 

 Ngày 31-3-34, Chúa Giêsu cũng dạy chị Consolata : 

"Lời cầu nguyện chính là pháo đài (fortress) của con". 

Nhưng đố với Chúa Giêsu, cầu nguyện đòi để cả trí, cả lòng: 

"Tất cả những gì làm con chia trí từ những việc đạo đức như Thánh lễ, Rước lễ, 

Giờ kinh Phụng vụ, nguyện ngắm, đều không tốt, chúng không phát xuất từ nơi 

Cha. 

  

Chúa Giêsu cũng không muốn người ta lải nhải nhiều lời: "Khi cầu nguyện, 

anh em đừng ê a lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng, cứ nói nhiều là được nhận 

lời".(Mt 6,7). 

Chị Consolata đã viết điều này cho cha linh hồn: "…Khi con đọc kinh 

(vocal prayers) linh hồn khốn khó của con bị chia trí…nhưng thưa cha, 

Tình yêu đơn giản hóa mọi sự, dù nơi linh hồn hoạt động rất mực bận rộn 

(extremely active), cũng sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn nhờ Tác động mến 

yêu liên lỉ. 

  

*Chúa Giêsu thích Tác động mến yêu liên lỉ hơn: 

Chị Consolata đã dốc lòng "không được ngưng Tác động mến yêu liên lỉ là 

lời cầu nguyện chính thức của tôi, Chúa Giêsu biết mọi ý nguyện của tôi 

mà". Chị có lầm không? Chúa cho biết rằng chị đi đúng đường. Một hôm, 

chị lo lắng rằng chị làm Tác động mến yêu liên lỉ là do chị lười biếng. Chị 

phàn nàn : 

- Lạy Chúa Giêsu, con không biết cầu nguyện làm sao? 
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Chúa Giêsu đã trấn an chị bằng những lời tốt đẹp sau: 

Ngày 6-10-35: 

"Cho Cha biết, con muốn dâng lên Cha lời cầu nguyện nào tốt đẹp 

hơn "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn", con muốn 

đọc lời kinh nào hay hơn nữa? 

  

   Mẹ bề trên Tu viện, khi biết rằng chị Consolata đã lao lực vào công việc 

khá nhiều giờ, mẹ sợ chị yếu sức, nên đã muốn bớt cho chị một ít việc để chị 

có thêm giờ cầu nguyện. Chị Consolata tốt lành muốn vâng lời Bề trên, 

nhưng chị thấy rằng chị không thể đọc kinh nhiều hơn, nên chị chạy đến 

cùng Chúa: 

- Lạy Chúa , xin dạy con cầu nguyện: 

- Con nghĩ, con không biết cầu nguyện sao? Còn Lời cầu nguyện nào đẹp đẽ hơn 

và được Cha  dễ chấp nhận hơn Tác động mến yêu liên lỉ? 

  

Ngày 17-11-35: 

"Con biết Giêsu đang làm gì trong Nhà Tạm không? Người đang mến yêu Chúa 

Cha, và đang mến yêu các linh hồn. Chỉ có thế.  Không rì rầm nói năng, không gì 

hết. Chỉ im lặng và mến yêu. 

Thế thì, con hãy làm như vậy. Không, con yêu ơi, đừng thêm kinh nguyện nào 

nữa.  Không, không, không. Hãy nhìn thẳng vào Nhà Tạm, và mến yêu bằng cách 

ấy. 

  

Ngày 20-6-1940, Chúa lại giải nghĩa, và đây là điều quan trọng và an ủi cho 

những ai muốn theo chị Consolata trên đường Nhỏ Mến yêu: 

"Chúa nói, Tác động mến yêu liên lỉ: "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu 

rỗi các linh hồn"  bao gồm tất cả: Các linh hồn trong Luyện ngục , các linh 

hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian), các linh hồn vô tội, các linh 

hồn tội lỗi, các linh hồn đang hấp hối, các linh hồn vô thần, … 

  

(Chúa Giêsu nói với chị Consolata là Chúa thích Tác động mến yêu liên lỉ 

hơn…vì Chúa ban cho nhiều ơn ích như ta thấy trên, 

nhưng cần hiểu đúng: Chúa không bảo bỏ các kinh nguyện khác đi, nhất là 

những kinh nguyện của Giáo hội (như Thánh lễ, Rước lễ , Các Giờ kinh 
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Phụng vụ), khi nó thuộc kỉ luật Dòng mà tu sĩ phải cẩn thận chu toàn theo 

đức Vâng lời và bổn phận để nên thánh. Cần tránh những chia trí như Chúa 

nói. 

Vậy khi có những giờ phút không vướng vào kinh nguyện theo luật, người 

ta rất nên làm nhiều Tác động mến yêu liên lỉ, với trọn tấm lòng mến yêu 3 

Đấng và thực hành bác ái cứu các linh hồn. (Linh mục. MarkB,CMC.)  
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6-2: Tác động mến yêu liên lỉ  và việc nguyện ngắm: 

  

Chị Consolata viết : 

"Cành nho không thể tự sinh ra quả nho, cành chỉ sinh quả khi dính vào cây 

nho. Sự dính kết vào cây nho Giêsu được hỗ trợ bằng Tác động mến yêu liên 

lỉ . Bây giờ Chúa Giêsu không đòi tôi đọc những sách dài hay nguyện ngắm 

dài giờ nữa, đối với tôi, như thế chỉ mất giờ. Điều quan trọng cho tôi là "sinh 

nhiều hoa trái", có nghĩa là mến yêu Chúa nhiều, mến yêu Chúa liên lỉ." 

Chúa Giêsu dạy chị như thế khi một hôm chị thưa với Chúa: Con không rút 

ra được những soi sáng, những của ăn, hay sốt sắng từ những cuốn sách hay, 

được đọc to lên cho cả cộng đoàn nghe. 

Chúa giải nghĩa: 

"Một thức ăn không thích hợp cho mọi loại người. Bao tử mềm yếu, không tiêu thụ 

được thức ăn thông thường, chỉ hợp với người mạnh khỏe. Và trường hợp của con, 

con hãy đọc sách Phúc âm". 

Một hôm (9-35), sau khi nguyện ngắm về con người, chị Consolata rã rời đầu 

óc mà không tìm được ý hướng cho cuộc sống của mình, Chúa Giêsu dạy 

chị: 

"Con còn nhỏ quá, làm sao định được hướng đi cho cuộc sống của mình. Cha sẽ định 

hướng cho cuộc sống con: "Con chỉ cần mến yêu Cha liên lỉ", đừng ngưng nghỉ Tác 

động mến yêu liên lỉ này. 

  

-Ngày 3-4-36, Chúa nói thêm: 

"Giờ nguyện ngắm của con không còn là giờ đọc sách hay suy nghĩ nữa, nhưng là 

giờ mến yêu Cha, giữ lấy Cha và thấy Cha trong mọi người, chịu đau khổ với niềm 

vui và tạ ơn. 

  

Một hôm khác, khi gần hết giờ nguyện ngắm rồi mà chị vẫn chưa tìm ra 

điểm chính, chị liền mở sách Phúc âm, chị đọc thấy: Hãy dọn đường cho 

Chúa , lấp đầy thung lũng, bạt xuống núi cao…(Lc 3,4-6). 

  

Ngày 10-10-35, Chúa Giêsu đã dạy chị: 

"Tác động mến yêu liên lỉ làm cho linh hồn những điều này:  lấp đầy những hố sâu 

trống rỗng, san bằng những núi non kiêu ngạo. 
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-Ngày 25-7-36, khi nguyện ngắm về đoạn Phúc âm "Hãy tỉnh thức và cầu 

nguyện" , Chúa Giêsu bảo chị: 

"Đừng lo lắng, Cha đang để ý đến con, Cha đang cầu nguyện trong con, chính là 

để con yêu Cha , và chỉ có thế thôi. 

  

Một lần, sau khi nguyện ngắm về đứa con đi hoang, chị viết trong Nhật kí: 

"Vâng, Chúa Giêsu đã mặc cho tôi cái áo đẹp nhất, đó là "Tình yêu". Người 

đeo vào tay tôi chiếc nhẫn "trung thành", Người cho tôi đi giầy "trông cậy". 

Đổi lại, Chúa Tốt lành chỉ muốn có Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Sau khi nguyện ngắm về lời Chúa nói với thánh Phêrô "Các con không thể 

tỉnh thức được một giờ sao?", chị viết: 

"Tôi phải ghi nhớ lời này của Chúa suốt ngày để dâng cho Chúa cả một giờ 

mến yêu Chúa" 

  

Ngày 20-8-36, "Sau khi nguyện ngắm về của báu giấu trong ruộng, tôi 

thấy Tác động mến yêu liên lỉ đúng là của báu, và như viên ngọc trai. Để 

được của quí đó, tôi phải bán mọi sự mà mua. 

Nhưng tôi còn gì để bán? Vào giờ chơi, tôi quên mất , nhưng tôi dốc lòng sẽ 

trung thành hơn, giữ lời hứa với Chúa hơn. Sau khi chiến thắng, tôi thấy 

mình mạnh mẽ hơn để thực hành nhân đức." 

  

Không phải lúc nào nguyện ngắm cũng dễ dàng như vậy, nhưng khi không 

có tư tưởng mới, chị dùng giờ này để im lặng mến Chúa qua Tác động mến 

yêu liên lỉ, gạt bỏ những chia trí và mến yêu với tình yêu trong sạch (purity 

of love).  

Thật là một gương tốt cho những đi vào đường trọn lành mến yêu. 
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6-3: Tác động mến yêu liên lỉ  và việc đọc sách thiêng liêng: 

(p. 141) 

  

Sách thiêng liêng là của ăn cho linh hồn, nhưng không phải lúc nào cũng bổ 

ích, cũng dễ nuốt cho linh hồn mình. 

Chị Consolata đã viết lên kinh nghiệm đó: 

"Tôi chịu khó đọc sách như Luật dạy, nhưng không tìm được ánh sáng cho 

linh hồn. 

Năm đầu tập tu, tôi không đọc những sách thần bí (ascetical book), nhưng 

chỉ đọc Hiến pháp, Tục lệ, Huấn đức. Tôi chỉ giữ cuốn Gương Chúa Giêsu, 

Phúc âm, Một Tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Thế là đủ…cho 

đời tôi. Thực ra, tôi không dùng nó luôn luôn, vì Chúa Giêsu sau này cũng 

cho thấy, không cần nữa. 

"Một cuốn sách hay một trang sách, dù hay mấy, cũng làm tôi ngưng Tác 

động mến yêu liên lỉ. Chúa Giêsu muốn Tình yêu của tôi: liên tục (entire) 

không ngắt quãng (uninterrupted). 

  

"Một sơ trong Nhà cho chị mượn cuốn sách nhan đề "With Jesus Alone". Chị 

Consolata giữ trong mấy tháng, rồi âm thầm trả lại để khỏi phải thú nhận 

mình đã không đọc. 

" Đầu tuần phòng năm 36, chị  mượn truyện thánh Gerardo Majella, Dòng 

Chúa Cứu thế, đọc xem ông thánh đã biến mọi mũi kim khâu thành những 

tác động mến yêu thế nào. Mượn về rồi để đó, chờ xin phép đọc, nhưng 

trước khi xin Mẹ Bề trên, Chúa Giêsu đã nói trong lòng: Sao con không đọc 

sách Phúc âm của Cha? Trong Hạnh Các Thánh, người ta phải đọc cả 

Chương để kiếm một Lời hằng sống, nhưng trong sách của Cha, mọi Lời đều 

là của ăn Hằng sống. 

Tôi chấp nhận ơn soi sáng này và chọn sách Phúc âm làm sách thiêng liêng. 

Đoạn nào cũng có ánh sáng và của ăn cho linh hồn tôi. 

Và chị đã dùng sách Phúc âm trong cả đời còn lại. 

Chị không bao giờ bỏ đọc sách Phúc âm, nhất là trong những giờ đen tối của 

linh hồn, chị luôn tìm được ánh sáng. 

"Chúa Giêsu giúp tôi hiểu Phúc âm rất rõ ràng. 
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-Một lần tôi mở sách bừa (random) đi, tôi gặp lời của bà thánh Elizabet nói 

với Đức Mẹ: "Phúc cho em là người đã tin" (Lc 1,45). Rất hợp với tôi, vì tôi 

muốn tin, tin vững vàng vào Chúa Nhân từ. 

-Nhớ lời Đức Mẹ nói với những người giúp việc trong tiệc cưới Cana "Người 

bảo gì, hãy vâng theo". 

Nhớ lại cha linh hồn đã bảo tôi :Đừng từ chối Chúa Giêsu một Tác động mến 

yêu liên lỉ nào. Tôi quyết định cả đời sẽ theo lời khuyên này. 

-Khi đọc tới câu "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy…" 

Tôi tin cậy, xin Chúa Giêsu dùng quyền đó làm cho tôi đừng bỏ mất một Tác 

động mến yêu liên lỉ nào. Chúa có thể làm như vậy. 

-Khi đọc câu "Ai không thuộc về Ta là chống lại Ta…", tôi nghĩ, nếu tôi không 

làm Tác động mến yêu liên lỉ, tôi không thuộc về Chúa , tôi chống lại Chúa. 

-"Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo". Nếu tôi 

không vác thập giá "Tác động mến yêu liên lỉ ", tôi không theo Chúa, tôi 

không thể theo Người lên núi Calva. 

  

Cả trong khi đọc Giờ kinh Phụng vụ , tôi cũng tìm được của ăn cho linh hồn. 

Nếu khi nào Chúa Giêsu không nói, thì Chúa Cha lại cho con chim nhỏ này 

của ăn chọn lọc trong Kinh thánh. 

-Một lần đọc bằng tiếng Latinh câu này, tôi hứng khởi: "Ai có thể tách tôi rời 

khỏi Tình yêu Chúa Kitô …Lạy Chúa , không thụ tạo nào có thể tách con 

khỏi Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Chị đã đưa tất cả những tư tưởng về việc thực thi Tác động mến yêu liên lỉ… 
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6-4: Tác động mến yêu liên lỉ  và việc Hồi tâm đặc biệt 

(p. 146) 

  

Hồi tâm là một phương pháp không thể miễn chước để duy trì và gia tăng 

sự sốt sắng tâm hồn. Chị Consolata ghi lại sự việc này như sau: 

  

"Điều tôi cần biết rõ một lần là xét tỉ mỉ các điều khác hơn là xét mình về Tác 

động mến yêu liên lỉ của Tình yêu trinh trong đối với linh hồn tôi thì chỉ làm 

mất giờ và nghị lực, nó làm tôi lạc đường Chúa muốn dẫn tôi đi. Vì thế việc 

hồi tâm luôn đặc biệt cho tôi là xét về Tác động mến yêu liên lỉ và sự trong 

sạch tâm trí. Tôi hiểu rằng tập trung lại như thế thì hữu ích cho tôi hơn là 

phân tán ra nhiều điều dốc lòng khác. 

Vào buổi chiều khi thấy mình có những bất trung trong Tác động mến yêu 

liên lỉ và thiếu trong sạch trong Tình yêu (purity of love), chị xin lỗi Chúa và 

để đền tội, chị lấy lưỡi liếm hình thánh giá trên sàn nhà, hoặc hôn tượng 

Chuộc tội. Sau đó chị chỗi dậy, bình tĩnh và tin tưởng ca bài Tình yêu. 
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6-5: Tác động mến yêu liên lỉ  và việc Cấm phòng 

(p. 147) 

  

Ngày hồi tâm hàng tháng đối với các nữ tu Capuchin thì được tùy ý chọn. 

Chị Consolata chọn vào thứ Sáu đầu mỗi tháng. 

Chị chuẩn bị ngày hồi tâm bằng cách làm giờ thánh trong phòng hát  từ  11-

12 giờ đêm hôm trước. Chị viết: 

"Trong ngày hồi tâm tháng Chúa Giêsu nuôi dưỡng và dạy dỗ linh hồn tôi 

bằng một số tư tưởng và ghi khắc nó vào lòng tôi. Chẳng hạn: "Con người 

đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ (Mt 20,28), Ngài tự bóc lột mình, 

mặc lấy phận tôi tớ (Pl 2,7) 

  

Điều dốc lòng của chị luôn liên kết đến việc thực thi Tác động mến yêu liên 

lỉ. 

  

Chúa nhật cuối ngày hồi tâm, chị viết và gửi tờ bá cáo về tình trạng linh hồn 

chị lên cha linh hướng của chị. Đây là ít dòng viết vào thứ Sáu đầu tháng 9 

năm 42, khi sức khỏe chị đã xuống dốc, 4 năm trước khi chị qua đời: 

"Này con đây, linh hồn nghèo khó đặt mình dưới chân cha để xin ơn tha thứ 

và phép lành của cha, để được sức mạnh mới hầu đi tới cùng. Lá thư trước 

của cha đã nên lương thực hàng ngày cho con suốt tháng qua. Tận đáy lòng 

con xin cám ơn cha. 

Trong tháng 8 vừa qua, hình như Tình yêu trong con cháy mạnh, dù con 

phải thú, con mất 2 giờ (chị tính mỗi ngày làm Tác động mến yêu liên lỉ 17 

giờ). 

Sự cố gắng không ngừng để sống lúc hiện tại giúp con tập trung mọi chú ý 

vào Tác động mến yêu liên lỉ, nó giữ linh hồn con bình an và tự do khỏi phải 

những bận rộn của tương lai. 

"Thời gian này, con rất cần những lời nguyện để giữ mình trên cao….Con 

thấy mệt… nhưng con muốn quảng đại hơn để bỏ mình hơn nữa, và thẳng 

tiến trên đường hi sinh…." 
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6-6: Tác động mến yêu liên lỉ  trong những hoàn cảnh khác nhau trong đời 

sống thiêng liêng 

(p. 149) 

  

"Tôi không thể Rước lễ liên tục như tôi cần, nhưng tôi hiểu rằng:Tác động 

mến yêu liên lỉ đem Chúa Giêsu đến cho linh hồn tôi, gia tăng ơn thánh cho 

tôi như là tôi Rước lễ vậy". 

  

"Theo Ý Chúa, ơn gọi của tôi là nên thánh, là một Tác động mến yêu liên lỉ: 

"GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". 

Mọi cố gắng, mọi sức lực và  hoạt động của linh hồn tôi phải chú ý về đó, 

không ngắt quãng Tác động mến yêu liên lỉ. Không còn điều gì khác, chỉ có 

điều này, vì đó là đường tôi đi, đường Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi." 

  

Tác động mến yêu liên lỉ cũng có giá trị, vì nó giảm bớt trong đời sống thiêng 

liêng của tôi rất nhiều "Matta" (rối lên vì nhiều chuyện Lc 10,41). 

  

"Nói cách thiêng liêng , Chúa Giêsu đòi tôi một sự im lặng tuyệt đối về mọi 

tư tưởng, mọi lời nói, và trái tim thì làm Tác động mến yêu liên 

lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". 

Tôi càng trung thành với Đường Nhỏ mến yêu này, linh hồn tôi càng ngập 

lụt niềm vui và bình an thật, không gì có thể khuấy động, dù cả những sa 

ngã liên tục. Vì khi tôi đem những thất bại này cho Chúa Giêsu, Người chữa 

trị cho tôi qua tác động khiêm tốn, và thế là lại làm tăng bình an và niềm vui 

cho tâm hồn tôi." 

"Hạnh phúc chừng nào, hành động, tỉnh thức, chắc chắn làm cho Tác động 

mến yêu liên lỉ kéo dài đến đời đời ." 

Ô Giêsu , xin cho con được sống ẩn dật hoàn toàn trong Chúa, trong sự hoàn 

toàn xóa bỏ mình, để Chúa làm những gì Chúa muốn nơi con. Một mình 

Chúa thôi và Tác động mến yêu liên lỉ ở lại với con. Xin ban cho con trong 

17 giờ (seventeen) mỗi ngày không mất một Tác động mến yêu liên lỉ nào. 

  

"Khí giới vô địch luôn luôn bảo đảm chiến thắng là Tác động mến yêu liên 

lỉ. Nó chuẩn bị linh hồn chịu cám dỗ, nó nâng đỡ trong khi bị cám dỗ, vì yêu 
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mến  là tất cả. Vì thế, tôi không được mất can đảm trước quân thù, Tác động 

mến yêu liên lỉ sẽ làm chủ trên chiến đấu, không bao giờ để  chiến đấu làm 

chủ Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

"Vào lúc 9 giờ tối, khi ra khỏi phòng áo lễ, tôi ở trong bóng tối dày đặc từ lầu 

trên đi xuống. Thật là khó bước. Tôi phải bám chặt vào tay vịn và can đảm 

lò mò bước xuống bậc thang cuối cùng. Trong khi mò xuống, tôi nghĩ linh 

hồn tôi giống y hệt, hoàn toàn tối tăm, nhưng nhờ bám chặt vào Tác động 

mến yêu liên lỉ, tôi bình tĩnh đi tới giờ sau hết của cuộc đời. 

Đúng, Tác động mến yêu liên lỉ hoàn toàn thật đấy. Nó cho ánh sáng và sức 

mạnh để đi lên. Khốn cho linh hồn tôi, nếu nó không có mỏ neo (anchor) ơn 

cứu độ này để bám vào trong những lúc cần kíp, thì không thể dò được vực 

thẳm của thất vọng mà tôi có thể rớt xuống. 

  

"Tác động mến yêu liên lỉ giữ linh hồn luôn được bình an. Tôi tin rằng nó có 

một uy lực (ascendency) mạnh mẽ trên đau khổ và nó giúp người ta chiụ 

đau khổ cách vui vẻ…Tác động mến yêu liên lỉ có sức mạnh hơn bất cứ 

đau đớn nào. Tôi tin rằng Tác động mến yêu liên lỉ sẽ duy trì và sẽ tiếp tục 

duy trì Tình yêu qua tất cả những hỗn loạn, phiền toái và buồn tẻ 

(tediousness)". 

  

"Tôi muốn trả lời đầy đủ cho ơn thánh và để Tác động mến yêu liên lỉ lấp 

đầy cả ngày sống, từ khi làm dấu Thánh giá đầu ngày đến Thánh giá cuối 

ngày. 

Tôi muốn mọi Tác động mến yêu liên lỉ của tôi, tuy rằng không quan trọng 

(insignificant), nhưng được làm với thật đượm Tình yêu. 

  

Không một tiếng sấm nổ hay tiếng sét lòe nào được làm gián đoạn một Tác 

động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh 

hồn" …để tôi thấy và cư xử với Chúa trong mọi sự. 

Ô Giêsu , với sự giúp đỡ của Chúa, con sẽ không lấy (deprive) của  Chúa dù 

một Tác động mến yêu liên lỉ . 

Vâng Chúa Giêsu, con sẽ thực hiện. Và để con giữ trung thành với lời "Con 

sẽ" , con sẽ nhúng nó mãi mãi vào trong Máu Thánh Chúa ". 
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6-7: Anh hùng (heroism) cao độ trong Tác động mến yêu liên lỉ 

(p.152) 

  

Ngày 28-8-1938, chị viết cho cha linh hồn như sau: 

"Thưa cha, lúc này con cảm thấy một niềm mơ ước vô hạn trong linh hồn 

con, là sống Con đường Bé thơ (the Littlest way) dù phải trả giá anh hùng. 

Con thấy con có thể làm được nếu con thực sự muốn. Vì thế con muốn hết 

sức và con bắt đầu.  Con cảm thấy một bổn phận khẩn thiết thúc bách 

(imperious) con sống trọn vẹn đường Thơ ấu. 

  

Con muốn kêu gọi các linh hồn Thơ ấu trên khắp thế giới, khi con  sắp chết, 

lời này: "Xin hãy theo tôi", tôi sẽ tặng các bạn Tác động mến yêu liên lỉ khi 

tôi còn tỉnh táo, trước khi tôi hôn mê, vì Chúa Giêsu muốn như vậy. Và 

Người đòi như thế, vì con có thể làm Tác động mến yêu liên lỉ cho Người, 

nếu con tin cậy nơi một mình Người. 

Nhưng con cực kì yếu đuối và không thiếu những cám dỗ. Con cần  chỗi dậy 

để chống lại chúng và phải tiếp tục với ý chí mạnh mẽ. Con không muốn tỏ 

ra nhát đảm. Con muốn sống anh hùng. Con ước ao với tất cả sức mạnh của 

lòng con, ý muốn con, và con muốn cho đến chết. 

Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá vì yêu con, lập công cho con. Vì yêu mến 

Người, con muốn sống cách anh hùng. 

  

Nhưng để sống tầm cao như thế mà không vì con người tự nhiên mình và 

không ngại khó, thưa cha, con cần lời cầu nguyện của cha, cốt để được bền 

chí. Trên đỉnh núi, con có được an bình chăng? Trong đau khổ, con có được 

niềm vui và sức lực chăng? Nếu con sống trên cao, nơi chỉ có mình Chúa 

Giêsu đóng đinh, con cần phải hi sinh liên tiếp như con phải thở liên tiếp 

vậy. 

"Con thấy, con cảm, con hiểu sự việc, vì thế con không thấy đúng, nếu con 

không thắng mọi hèn nhát, dù đương đầu với một hay với tất cả sự hèn nhát. 

Và không đúng, nếu con không sống đường Bé thơ của con mà con rất yêu 

mến. 
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Ô thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con để con làm cho "giấc mơ thần linh 

này trở thành sự thực", nếu không, con sẽ cực kì bất hạnh. 

  

Những lời này cho thấy Sơ Consolata một các hoàn toàn, về linh hồn và đời 

sống của Chị.  
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Chương 7-1: Kết quả hữu hình Sứ điệp "Đường Nhỏ": Công việc của 

những Linh hồn Bé thơ (The Littlest ones) 

(p.155) 

  

Chúa Giêsu cho biết công việc của những linh hồn Bé thơ 

Ngày 17-8-34, Chúa nói: 

"Khi con làm Tác động mến yêu liên lỉ cuối cùng "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, 

xin cứu rỗi các linh hồn", phát xuất từ những điều con viết, Cha sẽ qui tụ hàng 

triệu linh hồn, dù chúng là tội nhân, chúng cũng hoan hỉ đón nhận và đi theo con 

trong đường đơn sơ của sự thật và Tình yêu, trong đường ấy, chúng sẽ yêu mến 

Cha. 

  

Ngày 27-11-35, Chúa thêm: 

"Đừng sợ, vào ngày lìa đời, con sẽ lên tới đỉnh, con sẽ làm Tác động mến yêu liên lỉ 

sau cùng như Chúa Giêsu đòi hỏi khi Người gọi con trở nên của lễ Tình yêu. 

  

Ngày 14-12-35, Chúa giải nghĩa cho chị Consolata lí do tại sao Chúa đổi cha 

linh hướng mới cho chị: 

"Con có biết tại sao Cha đổi cha linh hướng mới cho con không? Vì cha X mới này 

sẽ thực hiện mọi ước vọng của Cha, và sẽ hoàn tất công việc như ý Cha muốn. 

  

Ngày thứ Bảy đầu tháng 4-7-36, Chúa Giêsu nói với chị trong giờ nguyện 

ngắm: 

"Nơi những người của Các tổ chức Công giáo Tiến hành, cũng có những linh hồn 

bé nhỏ, và nơi những linh hồn bé nhỏ (Little), có những linh hồn Bé thơ (Littlest), 

con thuộc về số này, và những linh hồn Bé thơ sẽ theo gương con, dâng lên Cha 

những Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Ngày 22-7-36, lễ thánh nữ Madalena, Chúa Giêsu nói thêm về các linh hồn 

Bé thơ: 

"Cha không xin con viết những điều này cho con, là kẻ sắp xuống mồ, nhưng cho 

các người con gọi là Anh tôi, và cho số mênh mông các linh hồn Bé thơ, chúng sẽ 

theo con và dâng lên Cha những Tác động mến yêu liên lỉ. Ô Consolata , con có nhớ 

đam mê lớn của con là đem con trẻ đến cho Chúa Giêsu và đem Chúa Giêsu đến cho 
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chúng không? Phải, con sẽ đem các trẻ nhỏ, các trẻ Bé thơ đến cho Cha, ngay cả khi 

con ở trên Thiên đàng, và con sẽ đem Cha cho chúng qua Tác động mến yêu liên lỉ . 

Con có tin thế không? 

- Con tin, nhưng lạy Chúa Giêsu con đâu có làm gì! 

"Cái đó đâu có sao. Chính Cha làm mọi chuyện mà. 

"Cha đã chẳng nói với con là con sẽ đem ơn của Cha xuống, tới khi con không thể 

mang thêm. Con thấy Cha có giữ lời không? Nhưng con phải tin nơi Cha. 
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7-2: Chị Consolata và những linh hồn Bé thơ 

(p 162) 

Một hôm Chúa Giêsu bảo chị: 

"Các linh hồn Bé thơ sẽ không chỉ là hàng ngàn người, nhưng là hàng triệu và hàng 

triệu, chúng không dành riêng cho nữ giới, nhưng dành cho cả nam giới, đúng, sẽ 

có nhiều linh hồn nhỏ nơi nam giới. 

Và sau khi con chết, những linh hồn Bé thơ sẽ chạy đến với con, như các trẻ nhỏ lớp 

giáo lí của con, các Benjamin, một hôm, đã chạy đến với con tại công viên lớn Piazza 

San Massimo" (nước Ý). 

  

Thứ Sáu đầu tháng, chị viết trong Nhật kí: 

"Trọn ngày hôm nay đã được hiến cho các linh hồn Bé thơ. Buổi chiều, dưới 

chân Chúa Giêsu được đặt long trọng trong mặt nhật, tôi ôm ấp trong tinh 

thần toàn thể các linh hồn Bé thơ qua các thế hệ, và tôi hiến dâng họ cho 

Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Chúa bao bọc, che chở, và xin Người cho họ 

được ở trong tận đáy Trái Tim Người, gìn giữ họ ở đó để không ai trong họ 

bị hư mất, xin Chúa thiêu đốt họ bằng ngọn lửa thần thánh, cho mỗi người 

trong họ được chết vì yêu mến Người. 

Chúa Giêsu đã nhận lời Chị xin và ban ơn như sau: 

"Consolata , được, trái tim các linh hồn Bé thơ được dành để (destine)  chết vì Tình 

yêu Cha và được tan biến vì Cha cách đặc biệt. 

Thế giới không thể gọi Cha là độc ác, vì có biết bao nhiêu người chết vì tính xấu là 

nạn nhân của thế giới. Consolata, vậy các thụ tạo không được chết vì Đấng Tạo 

thành nên mình sao? 
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7-3: Linh hồn Bé thơ với Đức Mẹ (p 163) 

  

Chị Consolata viết về các linh hồn Bé thơ đã tận hiến như sau: 

"Vì người đầu tiên trong số các linh hồn Bé thơ đã tận hiến hôm nay (thứ Sáu 

đầu tháng 9, trong tuần 9 kính Sinh nhật Đức Mẹ), tôi sẽ ôm ấp tất cả các linh 

hồn Bé thơ trong mọi lứa tuổi vào thứ Ba tới (8-9), và tôi sẽ đặt họ cạnh nôi 

(cradle) và dâng hiến họ cho Đức Trinh nữ Hài nhi. Người sẽ luôn luôn bảo 

vệ họ, âu yếm họ, giữ gìn họ trong áo choàng của Người, như Người vẫn 

giữ gìn Consolata. Và các linh hồn Bé thơ sẽ yêu mến Đức Mẹ thiết tha, vì 

Tác động mến yêu liên lỉ mà họ dâng lên Chúa Giêsu cũng là dâng lên cho 

Mẹ Chúa. 
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7-4: Consolata với các linh hồn Bé thơ (p 165) 

  

"Ngày 31-7-36, Chúa Giêsu cho Consolata biết: 

"Hãy yêu mến Cha, hãy làm Tác động mến yêu liên lỉ, và Cha hứa với con là con sẽ 

dâng cho Cha các Anh của con từng người một, sau cùng là các linh hồn Bé thơ. 

" Quên mình con đi, Consolata, đừng nghĩ về mình, hay về ơn gọi đặc biệt của con. 

Trái Tim Cha dùng con như một đồ dùng (như con dùng cái chổi), nhưng công việc 

kì diệu (marvelous) là các linh hồn Bé thơ sẽ chỉ hoàn tất nhờ Trái Tim Cha. Vì 

thế con chỉ cần nghĩ dâng lên Cha Tác động mến yêu liên lỉ, thưa "vâng" với 

mọi người, đón nhận đau khổ với lòng biết ơn. Không có gì khác nữa. Cha sẽ 

nghĩ tới mọi chuyện khác cho con. Con phải quên mình con đi. 

  

Ngày 8-9-36 Chúa nói: 

"Bây giờ con đã dâng các linh hồn Bé thơ cho Đức Mẹ Bé thơ, con không được nghĩ 

tới các linh hồn Bé thơ nữa, trừ khi cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Chỉ nghĩ đến các 

Anh, các Chị mà con sẽ đưa về cho Cha nhờ Tác động mến yêu liên lỉ. 

  

Tháng 9-37, Chúa Giêsu nói trước: 

"Đừng ngừng Tác động mến yêu liên lỉ. Hãy tiếp tục tiến bước, đừng nghĩ gì về dự 

tính của kẻ thù Satan. Đừng sợ, cứ tiến luôn. Tình yêu thắng tất cả. 

"Cha ước có một làn sóng Tình yêu dội lên từ đất tới trời. Con phải coi đường Bé 

thơ như một đợt đầu sóng đầu tiên. Ngày nào đó, con sẽ được coi như gương mẫu, 

như thế giới bây giờ đang nhìn vào Bông hoa nhỏ (Terêsa Hài đồng Giêsu), rồi hàng 

triệu linh hồn Bé thơ trên thế giới sẽ nhìn vào con. 

  

Ngày 14-7-36, Consolata thấy xấu hổ (humiliated) và bối rối vì được quá nhiều ơn 

Chúa ban, chị hướng về Chúa Giêsu: 

- Nhưng Chúa yêu các linh hồn Bé thơ nhiệt tình mà?" 

- Đúng, chúng là những "con ngươi" trong mắt Cha. 

  

Ngày 8-12-42, chị Consolata dâng các linh hồn Bé thơ cho Đức Mẹ Vô nhiễm. 

Đức Mẹ cho chị biết, Người hài lòng với của lễ này: 

"Trên tất cả và trên từng người, Mẹ sẽ ưu ái (predilection) nhìn xuống chúng, như 

Mẹ đã nhìn xuống con.  
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7-5: Chị Consolata gửi thư cho các linh hồn Bé thơ 

(p 171) 

  

Nhân danh các linh hồn Bé thơ trong các thế kỉ tương lai, cha linh hướng của 

Chị Consolata đã xin chị viết một lá thư, chỉ dẫn cho họ biết việc thực hành 

và những lời khuyên về Tác động mến yêu liên lỉ. Đây là thư chị viết: 

  

"Cùng các linh hồn Bé thơ yêu dấu của Trái Tim Chúa Giêsu: 

  

*Buổi tối khi bạn đi ngủ, bạn nên xin thiên thần hộ thủ mến yêu Chúa Giêsu thay 

cho bạn khi bạn đang ngủ, xin đánh thức bạn vào ban sáng, và nhắc nhớ bạn làm 

Tác động mến yêu liên lỉ. Nếu bạn trung thành xin với Người vào mỗi buổi chiều, 

Người sẽ trung thành đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng để làm Tác động mến yêu 

liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". 

  

*Bạn bắt đầu làm Tác động mến yêu liên lỉ mỗi ngày như thế cho tới khi gặp Chúa 

Giêsu trong Thánh Thể. 

Như thế không có nghĩa là bạn làm cẩu thả các lời cầu nguyện khác. Không, Hãy 

thực hành các việc đạo đức bạn quen làm, nhưng đừng thêm việc nào nữa. Hãy để 

cho Tác động mến yêu liên lỉ  choán chỗ các lúc thư thả (spare) của bạn. Và trong 

tương lai, cả khi Chúa Giêsu soi sáng cho bạn lời kinh nào nữa. 

  

*Sau khi Rước lễ, 

a/ Hãy phó thác cho Chúa Giêsu: các rắc rối, các dự định, các ước ao, các buồn phiền. 

Đừng nghĩ về chúng làm gì.  Suốt đời linh hồn Bé thơ sẽ cậy vào lời hứa này của 

Chúa: 

"Cha sẽ nghĩ tới mọi chuyện, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất: Con chỉ phải nghĩ 

đến Yêu Cha thôi. 

(I will think of everything, even to the least detail: you must think only of 

loving Me) 

Bạn nên chép lời trên vào sau mẫu ảnh Trái Tim Chúa và để trước mặt. Những lời 

trên sẽ rất bổ ích cho bạn, giúp bạn thoát khỏi những lo âu (preoccupation), rồi bạn 

sẽ thấy rõ Chúa Giêsu giữ lời hứa của Người như thế nào. 

Sau khi đã phó thác (abandoned) mọi sự cho Chúa Giêsu, 
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b/Hãy lặp lại (renew) với Chúa: 

- lời hứa làm Tác động mến yêu liên lỉ, 

- lời "xin vâng"  về mọi sự Chúa sẽ đòi bạn trong suốt cả ngày, 

- Ý hướng nhận ra  Chúa, nói chuyện với Người, phụng sự Người cách thân tình 

trong tha nhân, bạn sẽ  tiếp xúc. 

- Quyết tâm dứt khoát một lần sẽ làm Tác động mến yêu liên lỉ, như lời cầu bay lên 

trời, nài xin ơn trung thành liên tiếp làm tác động mến yêu cho tới lần Rước lễ hôm 

sau. 

Đó là sự đền bù những thất trung của bạn. 

  

*Khi rời nhà Nguyện, bạn bắt đầu Tác động mến yêu liên lỉ ngay, và liên tiếp như 

thế trên đường về nhà. 

  

*Về tới nhà, bạn cũng làm tác động trong khi làm việc bổn phận. 

Nên nhớ, Chúa Giêsu đã hứa rằng: dù khi bạn viết lách, khi cầu nguyện, khi 

nguyện ngắm, và khi bạn phải nói vì cần thiết hay vì đức Ái, Tác động mến 

yêu liên lỉ của bạn vẫn được Chúa kể như đang tiếp tục. 

  

Để dễ nhớ, khi bạn làm việc, nên để trước mặt một tấm ảnh hay một tấm cạc ghi 

lời "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn". Ảnh hay cạc này 

có ý nhắc nhớ bạn làm tác động kia. 

  

Về những cản trở bạn làm Tác động mến yêu liên lỉ cách trinh sạch, Chúa Giêsu 

dạy các linh hồn Bé thơ phải chiến đấu với 3 thứ: 

1-Tư tưởng vô ích, 

2-Lời nói vô ích, 

3-Thích thú vô ích, 

-Về tư tưởng vô ích và những lo lắng, bạn nên nhớ lời Chúa Giêsu đã hứa với các 

linh hồn Bé thơ của Người rằng "Chính Cha sẽ để ý đến mọi chuyện cho con, cả 

những chi tiết nhỏ nhặt nhất". 

-Về những lời nói vô ích, nếu bạn nói khi không cần phải nói, khi không vì bác ái, 

hoặc không thích hợp, như thế là mất giờ, là bạn ăn cắp giờ để yêu mến. 

-Về những thích thú vô ích, những tò mò…Tất cả những điều này tách  rời điều 

bạn đã tự mình thề hứa: Yêu Chúa Giêsu liên lỉ với Tình yêu trinh trong. 
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"Tuy nhiên, bạn cần nhận thức rằng: thực thi các ước vọng của Chúa: không bao 

giờ bỏ mất một Tác động mến yêu liên lỉ, hay một hành vi bác ái, từ lần Rước lễ này 

tới lần khác, điều cần là lòng cương quyết cộng tác với ơn Chúa giúp. Không vì lí 

do giờ giấc, quảng đại, cố gắng... để mình mất can đảm. 

  

"Vào những lúc thấy mình bất trung, hãy làm mới lại (renew) quyết tâm Mến yêu 

Chúa bằng mối Tình trinh trong. Nếu vì lỗi của bạn làm bạn đau khổ, hãy dâng nó 

cho Chúa … làm ngay một Tác động mến yêu liên lỉ bù lại. Bạn sẽ thấy rằng Chúa 

Giêsu sẽ nâng bạn lên sau mỗi lần sa ngã hay bất trung. Người vội vã nâng bạn 

đứng lên để bạn có thể tiếp tục ca bài Tình yêu. 

  

"Điều giúp bạn tốt nhất để dâng cho Chúa Giêsu Tác động mến yêu liên lỉ, là hồi 

tâm, lặp lại điều dốc lòng sau mỗi giờ. 

Nhớ rằng khi hồi tâm về Tác động mến yêu liên lỉ, bạn chỉ nên coi là lỗi khi phí giờ 

(waste time), dõi theo tư tưởng vô ích, nói lời vô ích, tưởng tượng vớ vẩn…Hãy 

sửa lại những thiếu sót này, chỗi dậy tiếp tục làm Tác động mến yêu liên lỉ 

cách bình tĩnh. 

  

"Tuy nhiên,  quyết định mà bạn phải làm là dùng hết sức mình để ý làm Tác động 

mến yêu liên lỉ. Đừng sợ, Chúa Giêsu sẽ giúp bạn. Người đã nói: 

"Cha đòi nơi con chỉ một điều: Tác động mến yêu liên lỉ. Hãy yêu mến Cha, vì Cha 

khát Tình yêu của con…Hãy yêu mến Cha, con càng mến Cha, con càng hạnh phúc. 

Con càng mến Cha hơn, con càng hạnh phúc hơn. " 

  

Chúa Giêsu luôn giữ lời đã hứa. 

"Vì thế, bạn hãy can đảm. Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ hỗ trợ bạn. Đừng bao 

giờ có một chút sỡ hãi. Nhưng hãy tin và tin cậy vào Tình yêu của Đấng Yêu 

bạn."  

Chào thân mến, 

Sister Consolata , R.C. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ân xá khi đọc lời Tác động mến yêu liên lỉ 

"GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" 
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được 300 ngày ân xá. 

Ngày 1-10-1949 

Hồng y Possati, TGM Turino 

  

Carthage 15 -8 -2010 

Mark Báu, CMC. 
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