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Tiếng Gọi Tình Yêu 

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU 

(Un Appel à L'Amour) 

Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới 

Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923 

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

 
 

       "Gioséppha, các điều con đã nghe, hãy biên chép lấy. Cha 

muốn các linh hồn nghe và đọc bản viết này, để linh hồn nào khát, 

có thể giãn khát, linh hồn nào đói, có thể no lòng". (30-3-1923)  

 (Trích dịch cuốn Un Appel à L'Amour, in năm 1944, 729 pages, do 

hồng y Saliège chuẩn ấn,  nhà mẹ Dòng Thánh Tâm tại Roma cho phép 

dịch) 

Lời tựa 

Cuốn sách "TIẾNG GỌI TÌNH YÊU" là một thiên mệnh lệnh dài, 

Thánh Tâm Chúa nhờ tay chị nữ tu Josepha trao gửi nhân loại từ năm 

1920, hô hào họ, nhất là tội nhân tin tưởng triệt để vào tình thương tha 

thứ của Chúa, Đấng đã đổ hết máu ra, mục đích duy nhất là chỉ để rửa 

tội nhân loại. 

https://sites.google.com/site/chanlyvinhcuu/tieng-goi-tinh-yeu/untitled.bmp?attredirects=0
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Bản trích dịch này là một phần diễn tả tấm thảm kịch tử nạn và ý nghĩa 

cao siêu của nó, do chính Josepha đã mắt thấy tai nghe. 

Tuần thương khó 1923, Chúa hiện hình thảm não trước mắt chị, bắt đầu 

từ nhà tiệc ly đến núi sọ. 

Thứ Sáu tuần thánh (30-3-1923) để kết liễu cuộc mạc khải nhiệm mầu 

ấy, Chúa phán: " 

Josepha , các điều con đã nghe, hãy viết hết.  

Cha muốn các linh hồn đọc bản viết này, để kẻ khát khỏi khát, kẻ 

đói được no lòng". 

Các bạn đọc đến niềm thống khổ tê tái của Chúa, hoặc những lần Người 

thất vọng trước tình yêu (một tình yêu rào rạt trong Máu) sẽ không tài 

nào cầm nổi giọt lệ ! 

Lệ sẽ rơi tầm tã … 

Niềm cảm thương sẽ dâng mênh mông … 

Và từ suối lệ đổ xuống kia, sẽ nở lên một bông hoa tình ái, một thống 

hối tội khiên, hầu đền đáp một phần nào nguồn nước mắt bất tận, Chúa 

đã tuôn rơi hồi tử nạn, cũng như ngày nay, vẫn âm thầm dốc đổ ra, hầu 

chinh phục ta trở về tình thương cao cả của Người. 

 

TIỂU SỬ CHỊ MARIA GIO-SÉP-PHA MENENDEZ  

 

Chị sinh ngày 4 tháng Hai 1890, tại thành Madrid, kinh đô nước Tây 

ban nha, Ngày 4 tháng Hai 1920, chị từ giã đời vào dòng Thánh Tâm tại 

tỉnh Poa-chi-ê (Poitiers) nước Pháp, mặc áo 16 tháng Bảy 1920, khấn 

trọng thể 16 tháng Bảy 1922. 

Chị qua đời 29 tháng 11 năm 1923, hồi 33 tuổi. 
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Bốn năm vắn vỏi trong dòng, là bốn năm tham dự trực tiếp vào các sự 

đau thương hồn xác của Chúa , để cứu tội nhân. Ngoài những lần tiếp 

liên miên với Chúa Đức Mẹ và mấy thánh khác, chị còn được Chúa tha 

phép cho ma quỉ quấy quất nhiều cách, có lần bị đem xuống chứng kiến 

cảnh hỏa ngục rất rùng rợn, hoặc các linh hồn luyện ngục hiện về xin 

cầu nguyện. 

Nhưng đời sống phi thường ấy không một chị em nào trong nhà biết 

ngoài mẹ Bề Trên (Mẹ bề trên dòng khi ấy đã chứng kiến mọi sự lạ nơi 

chị, hiện còn sống và làm Mẹ Bề Trên cả ở nhà Mẹ Roma) . Trước khi 

chết ba tháng, chị đã vâng ý Chúa sang Roma, chuyển đạt mệnh lệnh 

lên Mẹ Bề trên cả. Khi xe hỏa chuyển bánh, kẻ qua người lại nhộn nhịp 

om sòm, Chúa lại hiện ra với Chị. 

Sang Roma, cuộc gặp gỡ vẫn tiếp tục điều hòa. 

Hoàn thành sứ mệnh ở Roma về, sau ba tháng chị từ trần. 

Không mấy lúc, mệnh lệnh Chúa được công bố, thân thế chị tràn lan 

khắp bốn phương. người ta đua nhau cầu nguyện chị, cuộc vận động 

phong thánh bắt đầu, và theo nguồn ở nhà mẹ Roma, bộ Lễ Nghi sắp 

chính thức chấp nhận hồ sơ để nghiên cứu, điều tra phong thánh.  

 

SỨ MỆNH CỦA CHỊ GIO-SÉP-PHA  

 

Vì người đời, nhất là tội nhân hay hoài nghi tình thương tha thứ của 

Trái Tim Chúa, nên Chúa dùng chị báo cho người đời biết Chúa khổ với 

sự lầm lẫn ấy lắm. Chúa phán với chị : “Có nhiều linh hồn tin Cha, 

nhưng ít người tin ở tình yêu Cha. Và trong số tin ở tình yêu, thì rất ít 

người tin ở tình thương xót. Nhiều người nhìn nhận Cha như Thiên 

Chúa, nhưng ít kẻ tin cậy Cha như một người Cha.” (522) 

Vì không tin tình thương, nên ngã lòng, mà ngã lòng là làm Chúa buồn 

nhất, như Chúa phán : “Không phải là tội lỗi làm phiền lòng Cha nhất. 

Điều xâu xé Tim Cha hơn, chính là vì các linh hồn không chạy đến ẩn 
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mình nơi Cha, sau khi đã trót phạm tội.” (304) 

Cũng vì thế, Chúa dùng Gio-sép-pha để báo động nhân loại : “Người 

đời không biết đến tình thương của Trái Tim Cha. Cha muốn con để báo 

tin cho đời biết. Cha muốn dùng con làm tông đồ của lòng từ bi thương 

xót Cha.” (Tr10) 

Còn tội nhân nào không xúc cảm, khi nghe đến lời này của Chúa : “Sa 

ngã không hề gì.. Cha biết tính yếu đuối của các linh hồn. Điều ao ước 

của Cha là họ đừng giả điếc trước tiếng gọi của Cha, đừng hất hủi tay 

Cha khi giơ ra nâng họ dậy.” (Tr192) 

Cha yêu các linh hồn, sau khi phạm tội thứ nhất, biết chạy đến Cha, 

khiêm nhường xin ơn tha thứ. Cha lại yêu họ, khi họ khóc tội phạm lần 

thứ hai. Và nếu vẫn sa đi ngã lại, Cha không nói một ngàn triệu lần, mà 

là một triệu tỷ lần Cha vẫn còn yêu, còn tha, vẫn tha thiết lấy Máu Cha 

rửa tội cuối hết cũng như tội đầu tiên.” (Tr528) 

 

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU 

(Un Appel à L'Amour) 

Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới 

Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923 

--------------------------------------------- 
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2. Chúa Giêsu ước muốn Tình yêu đáp lại Tình yêu (trg 188) 

  

"Trái Tim Cha ban cho những của lễ hèn mọn một giá trị phi thường, vì 

điều Cha muốn là tình yêu". 

" Chính vì Tình yêu mà Cha tìm kiếm. Cha yêu mến những linh hồn và 

Cha chờ đợi sự đền đáp bằng tình yêu của chúng. 

Do đó mà Trái Tim Cha phải chịu nhiều thương tích bởi lẽ thay vì tình 

yêu,  Cha chỉ gặp những thờ ơ lạnh lùng. 

Con hãy cho Cha tình yêu và các linh hồn. Con hãy kết hợp các 

việc làm của con vào Trái Tim Cha. Hãy ở lại với Cha vì Cha luôn ở 

với con. 

Cha là tình yêu và Cha chỉ thích tình yêu mà thôi. Các linh hồn có biết 

Cha chờ đợi chúng với lòng Thương xót như thế nào không. 

Cha là Tình yêu của mọi Tình yêu . Cha chỉ có thể nghỉ an bằng cách 

thứ tha . 

3. Chúa Giêsu ngỏ lời với các Linh hồn được tuyển chọn đặc biệt 

https://sites.google.com/site/chanlyvinhcuu/tieng-goi-tinh-yeu/untitled.bmp?attredirects=0
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(trg 192) 

"Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy đến với Cha, đừng sợ gì cả, các 

con hãy tin vào Cha là đủ. 

Cha là tình yêu tinh ròng. Cha không thể nào đối đãi nghiêm khắc với 

những linh hồn Cha đã yêu thương quá mức. 

Chắc hẳn là tất cả đều được Trái Tim Cha yêu dấu, 

nhưng có một số linh hồn được Cha quý mến hơn. 

Cha chọn chúng để  tìm nơi chúng niềm an ủi Cha, 

và để Cha trào đổ xuống lòng ưu ái của Cha. 

Những cái hư hèn của chúng đối với Cha không hề chi. 

Điều mà Cha muốn cho chúng biết là Cha vẫn thiết tha yêu thương 

chúng, sau những lần chúng yếu đuối, sa ngã, nếu chúng biết chạy đến 

cùng Trái Tim Cha một cách khiêm tốn. 

Lúc ấy Cha sẽ tha thứ cho chúng và thương yêu chúng mãi mãi. 

4. Chúa Giêsu ngỏ lời với các Linh hồn được tuyển chọn đặc biệt 

(tiếp) 

(trg 192) 

"Đối với các linh hồn kém cỏi, Cha càng xót thương chúng hơn.  

"Nguyên do sự chống đối thánh giá Cha, vì chúng thiếu Tình mến Trái 

Tim Cha, vì lòng chúng chất đầy tự ái, yêu mình. 



Page 7 of 101 
 

"Khi một linh hồn tỏ ra quảng đại để đền đáp tất cả những gì Cha đòi 

buộc, 

nó tích trữ được cả kho tàng cho chính nó, cùng kéo lại được một số 

đông linh hồn khác khỏi con đường hư mất. 

  

"Chính những tấm lòng biết hy sinh, biết thương yêu của các linh hồn 

được chọn của Trái Tim Cha đã kéo được nguồn ơn của Cha xuống cho 

nhân loại". 

(trg 193) 

"Đúng vậy, thế gian tràn đầy nguy khốn, biết bao linh hồn bị lôi kéo vào 

sự xấu, chúng cần cấp bách và liên lỉ một sự cứu giúp hữu hình cũng 

như vô hình. 

Cha lặp lại điều ấy, các linh hồn được chọn của Cha có biết chăng? nếu 

chúng tỏ ra kém quảng đại, chúng sẽ đánh mất cả một kho tàng và mất 

đi rất nhiều linh hồn. 

"Cha không có ý nói rằng linh hồn được Cha chọn đã là hoàn thiện, vì 

nó có thể sa ngã nhiều lần nữa. Nhưng nếu nó biết tự nhận mình là hư 

hèn, 

biết cố gắng sửa chữa lỗi lầm trong những tác động đầy tình mến và 

lòng vị tha, biết dâng phó trọn vẹn cho Trái Tim Cha, thì nó làm sáng 

danh Cha và sinh nhiều lợi ích cho các linh hồn hơn là nó không sa ngã. 

  

"Cái hèn mọn của nó không quan trọng mấy đối với Cha. Điều Cha đòi 
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buộc nơi các linh hồn của Cha là tình mến. 

"Một linh hồn dù có yếu đuối đến đâu, cũng có thể yêu mến Cha đến độ 

cuồng  điên. Tuy nhiên, Josefa! Con phải hiểu rằng Cha chỉ nói đến 

những sa ngã vì yếu đuối, sa ngã vì vô tình, Cha  không nói đến những 

tội cả lòng cố ý xúc phạm. 

  

"Con hãy giữ trong lòng cái khát vọng nhìn thấy Cha được yêu mến. 

"Con hãy dâng cuộc sống của con, dù nó chẳng được trọn lành, để các 

linh hồn tuyển chọn của Cha hiểu rõ cái sứ mệnh cao đẹp mà chúng có 

thể hoàn thành, bởi những tác động tầm thường, bởi những cố gắng 

hàng ngày của 

chúng. 

Ước sao chúng chằng bao giờ quên rằng: Cha thương mến chúng hơn 

vô số linh hồn khác, không phải vì sự trọn lành mà là sự hư hèn của 

chúng. 

Cha là tình yêu và lửa từ Trái Tim Cha sẽ thiêu hủy tất cả những hư hèn 

yếu đuối của chúng! 

5. Bài ca: "Chính vì Yêu" 

(trg 201) 

"Cha là vũ trụ Tình yêu bao la. Trái Tim Cha là nguồn Tình yêu. 

-Chính vì yêu, Cha đã dựng nên loài người cùng muôn loài. 

-Chính  vì yêu mà Chúa Cha hi sinh Con Một để cứu chuộc loài người 

khốn nạn hư hèn. 
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-Chính vì yêu mà Cha đã dựng nên Trinh nữ Maria trong trắng như trẻ 

thơ, sẵn sàng từ chối tất cả những gì hấp dẫn nơi đền Thánh, 

để nhận lấy chức làm Mẹ Chúa Trời với muôn vàn khổ đau do tình mẫu 

tử gây ra. 

-Chính vì yêu đòi Cha phải sinh ra tất tưởi trong đêm đông giá lạnh, 

thiếu thốn mọi sự. 

-Chính vì yêu mà Cha đã bị giấu đi trong 30 năm tăm tối, trong công 

việc tầm thường. 

-Chính vì yêu mà Cha phải tuyệt đối vâng lời chịu lụy hiền mẫu và 

dưỡng phụ của Cha. 

-Chính vì yêu mà vô số linh hồn theo Cha, hoan hỉ rập khuôn cuộc sống 

của Cha. 

-Chính vì yêu mà Cha phải mặc lấy xác phàm này với tất cả sự khiếm 

khuyết của nó. 

-Chính vì yêu mà vô số linh hồn lâm nguy có thể tìm thấy sự sống bởi 

những tác động  hi sinh của kẻ khác. 

- Chính vì yêu mà Cha phải cam chịu những khinh khi, phỉ báng vô 

cùng nhục nhã, những giày xéo ghê tởm, cùng đổ hết Máu ra và chết 

trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại. 

-Chính vì yêu mà Cha thấy trong tương lai vô số linh hồn biết hợp 

những khổ đau của chúng vào những khổ đau của Cha, những công việc 

tầm thường của chúng vào công nghiệp của Cha để đem về cho Cha 

nhiều linh hồn lạc lõng. 

 Cha dạy con bấy nhiêu điều rõ ràng như vậy để các linh hồn hiểu rằng 
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tình yêu của Trái Tim Cha đối với các linh hồn thì vô bờ bến. 

6. Cách thánh hóa công việc thường ngày 

(trg 202-204) 

"Linh hồn nào suốt đời biết liên kết bền bỉ với Cha thì sẽ đem lại vinh 

hiển lớn lao cho Cha và nhiều lợi ích cho các linh hồn khác. Vì lẽ việc 

riêng rẽ tự nó chẳng có giá từ gì. Trái lại khi đã tắm gội trong máu 

Thánh Cha, nó sẽ mang đến cho các linh hồn một kết quả phi thường, 

còn vĩ đại hơn công trình đi rao giảng khắp cả thế gian. 

"Điều ấy luôn luôn được thể hiện dù việc làm nhỏ mọn nhất, tầm 

thường đến đâu đi nữa, chẳng hạn như học hành, nói năng, viết lách, 

may vá, quét dọn, nghỉ ngơi nếu - được làm trong đức vâng lời hoặc vì 

bổn phận chớ không phải tự ý riêng mình, và nó phải được - kết hợp 

mật thiết với Cha, nhuộm tắm trong Máu của Cha cách chặt chẽ. 

"Cha muốn nhiều linh hồn biết rõ điều Cha vừa nói. Hành động tự nó 

chẳng có giá trị gì. Giá trị thực có được là do ở cho ý muốn thực hiện 

của hành động. 

  

"Khi Cha quét dọn và làm lụng tại phòng mộc Nazareth, Cha đã làm 

vinh hiển Chúa Cha nhiều cũng bằng suốt ba năm Cha công khai rao 

giảng vậy. 

"Trước mắt thế gian, có nhiều linh hồn mang một trọng trách, họ cũng 

đem lại cho Cha nhiều danh thơm. Thật thế. Nhưng Cha còn có vô số 

linh hồn khiêm tốn ẩn mình làm các việc tầm thường, chúng cũng là 

những tay thợ khéo léo và hữu ích cho vườn nho của Cha, vì chính tình 

mến điều khiển chúng. 

"Ngoài  ra, chúng biết biến những tác động nhỏ mọn của chúng thành 
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những kho tàng siêu nhiên bằng cách tắm gội nó trong Máu châu báu 

của Cha. 

"Tình yêu của Cha còn đi xa hơn, khiến các linh hồn kéo ra được cả một 

kho tàng từ cái hư không: 

-Khi vừa thức giấc, chúng sốt mến dâng lên Cha trọn ngày hôm ấy đề 

đổi lấy lợi ích cho các linh hồn 

-Với Tình yêu, chúng chu toàn bổn phận từng giây, từng phút… thì thử 

hỏi trong cả ngày, chúng sẽ góp nhặt biết bao nhiêu kho tàng? 

7. Chúa dạy sống con đường trọn lành 

(trg 204 -205) 

Trái Tim Cha hoàn toàn là tình yêu. Tình yêu thiêu đốt tất cả mọi linh 

hồn. Trái Tim Cha muốn ban cho các linh hồn yêu dấu của Cha một 

hồng ân, bằng cách dùng chúng để cứu vớt vô số linh hồn tội lỗi đang 

nguy khốn. Chính vì thế mà Cha muốn chúng biết rằng cái ước vọng 

được nên trọn lành của chúng thiêu đốt lòng Cha ngần nào. 

Và con đường trọn lành ấy là chung nhau làm những việc tầm thường 

nhưng phải mật thiết kết hiệp cùng Cha. 

Nếu chúng biết rõ điều ấy, chúng có thể Thánh hóa đời sống của chúng, 

luôn cả mọi sinh hoạt của chúng bằng cách hiệp nhất với Trái Tim Cha. 

  

Một ngày sống Thánh thiện thật vô giá! 

Chẳng có gì khó khăn đối với linh hồn khi đã bùng cháy lửa mến. 

Nhưng mọi sự đều trở nên nặng nhọc cho linh hồn khô khan nguội lạnh! 
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Khi ấy, chớ gì chúng mau đến tìm lại chí dũng cảm nơi Trái Tim Cha, 

mau đến ném sự ngã lòng của chúng vào lò sốt mến đang thiêu đốt 

Cha và hãy ở bình an vì hành động đó sẽ đem lại cho các linh hồn 

nhiều lợi ích phi thường. 

  

Trái Tim Cha rõ biết các khuyết điểm của chúng nên đem lòng xót 

thương chúng vô cùng. 

Cha không muốn những sự kết hiệp hững hờ, nhưng ngược lại, phải mật 

thiết trung kiên như hai người yêu nhau và sống bên nhau, nếu họ không 

chuyến vãn với nhau thì ít ra cũng nhìn nhau, săn sóc nhau, chiều 

chuộng nhau, những tác động đó là kết quả của tình yêu. 

  

Một linh hồn đang được bình an và yên ủi, chắc chắn là nó dễ dàng 

nghĩ tưởng về Cha. Nhưng, khi nó cảm thấy bị bỏ rơi, hoặc bối rối, 

hãy bảo nó đừng nao núng. Khi ấy, Cha muốn nó ngước mắt nhìn Cha, 

chỉ một cái nhìn như thế, nó có thể kéo xuống những cái nuông chiều 

đằm thắm  nhất của Trái Tim Cha. 

Cha lập lại một lần nữa để các linh hồn luôn nhớ rằng: 

"Trái Tim Cha yêu dấu chúng vô cùng. Cha muốn các linh hồn của Cha 

nhận biết Cha một cách thấu đáo để giảng dạy cho các linh hồn mà tình 

yêu Cha trao phó cho chúng được biết rõ Cha. Cha vô cùng ao ước hết 

cả các linh hồn được chọn luôn hướng mắt theo dõi Cha, và đừng quay 

đi nơi 
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nào khác, vì trong chúng chẳng có ai quá kém cỏi đến nỗi hiểu lầm về 

Tình 

yêu của Cha. 

Không! Yêu mến Trái Tim Cha chẳng khó khăn, chẳng cực nhọc, mà 

trái lại còn dễ dàng và dịu ngọt dường nào. Để đạt đến tình yêu cao độ 

cũng chẳng phải là điều phi thường, linh hồn chỉ cần có một ý hướng 

lành thánh trong công việc dù nặng hay nhẹ, miễn là được kết hợp mật 

thiết với Trái Tim Cha, và Tình yêu của Cha sẽ làm mọi cái còn lại. 

8. Trái Tim Chúa lợi dụng mọi cái hư hèn biến nên tốt lành… 

(trg 206) 

Cha là Chúa Giêsu của con, là Đấng thiết tha yêu dấu các linh hồn. 

Đây Trái Tim hằng kêu mời, hằng gìn giữ, hằng chăm sóc chúng. 

Đây là Trái Tim hằng cháy lửa khát khao được các linh hồn yêu mến, 

nhất là các linh hồn tuyển chọn của Cha. 

Trái Tim Cha là nguồn suối Tình yêu và cũng là nguồn suối Tình 

thương. 

Trái Tim Cha thấu hiểu tất cả những khuyết điểm của nhân loại. Cha 

muốn tất cả những tác động của chúng, dù nhỏ mọn đến đâu đều phải 

được tắm trong Máu Thánh Cha, để trở nên những kho tàng vô giá cho 

các linh hồn yếu đuối cần sự giúp đỡ, cho vô số linh hồn tội lỗi cần sự 

cứu vớt. 

  

Không phải mọi người đều có thể đi rao giảng Phúc âm 
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cho mọi dân tộc tận cùng chân trời xa xăm. Nhưng tất cả đều có thể làm 

cho các linh hồn nhận biết và yêu mến Trái Tim Cha. Tất cả đều có thể 

giúp nhau dùng tình yêu và lòng thương xót của Cha để ngăn cản sự hư 

mất đời đời của vô số linh hồn. Trái Tim Cha còn đi xa hơn, xa vô cùng, 

không những dùng cuộc sống tầm thường, công việc nhỏ nhất mà còn 

dùng cả cái khiếm khuyết, cái yếu đuối, cái sa ngã của chúng để biến 

đổi thành lợi ích cho các linh hồn. Đúng thế, tình yêu biến đổi, thánh 

hóa tất cả, và lòng thương xót thứ tha tất cả. 

9. Tình yêu Chúa biến đổi…nhưng đừng hứa suông, cần cố gắng. 

(trg 207-208) 

"Tình yêu Chúa biến đổi những hành động tầm thường nhất của chúng 

ta thành những kho tàng vô giá. 

Một linh hồn cảm thấy đầy dẫy những thói hư tật xấu và chẳng làm 

được một điều gì tốt đẹp, nhưng muốn theo đuổi con đường trọn lành 

thì chính những khiếm khuyết của nó buộc nó phải thể hiện một đức 

khiêm tốn thẳm sâu. 

Nếu nó khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối của chính nó mà chạy đến 

cùng Cha, xin lỗi Cha về sự thiếu cố gắng, xin Trái Tim Cha ban sức 

mạnh và lòng can đảm, thì Cha sẽ không ngừng đưa mắt theo dõi nó, 

chúc phúc cho công việc của nó được kết quả dồi dào. 

Kế tiếp là những linh hồn kém quảng đại, không muốn hy sinh xả 

kỷ, có thể nói cuộc sống của nó đầy dẫy những lời hứa, nhưng chẳng 

có lời nào được thể hiện. Đây là những linh hồn chỉ biết nói lời thề 
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hứa vì thói quen trong khi đó lòng chẳng chút tình cảm vương vấn, trí 

chẳng bận rộn ý tưởng hy sinh. Với chúng, Cha sẽ cấp báo rằng: Hãy 

coi chừng, mớ rơm rác các người tích trữ sẽ bị lửa thiêu rụi, còn 

không nữa thì gió cũng sẽ quét sạch trong khoảnh khắc. 

  

Cuối Cùng, Cha muốn nói đến các linh hồn khát khao dâng lên Cha 

tình yêu của chúng. Chúng hứa với Cha sẽ xả thân, quên mình, 

nhưng khi cơ hội đến, chúng lại không thực hiện được vì tự ái, 

thẹn thùng hay vì sức khỏe yếu kém. Có điều hay là chúng ý thức được 

ngay sự yếu đuối của mình, tâm hồn tràn ngập bối rối, chúng đến hạ 

mình, 

chạy đến cầu khẩn ơn tha thứ nơi Cha. Ôi, những linh hồn này làm Cha 

hài lòng tựa như chúng chẳng có gì đáng trách ! 

10. Trái Tim Chúa nhận lời cầu nguyện… 

(trg 220) 

"Khi ai hết lòng ước muốn cho một linh hồn tội lỗi trở lại, 

thì thường họ được nhận lời, nhất là vào giờ phút sắp ly trần. 

Họ cũng đền bù được những sỉ nhục Trái Tim Cha phải chịu vì linh hồn 

tội lỗi ấy. Bất luận bằng phương cách nào, lời cầu nguyện chẳng bao giờ 

bị mất, vì một mặt nó xoa dịu nỗi khổ đau do tội lỗi gây cho Cha, mặt 

khác, sức mạnh và hiệu năng của nó, nếu không trực tiếp dùng cho tội 
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nhân liên hệ thì sẽ được giúp đỡ các linh hồn khác để thâu lượm được 

nhiều kết quả hơn. 

Có nhiều linh hồn suốt đời  chỉ biết tạo cho Cha những vinh hiển. Họ 

dâng lên Cha cả những vinh hiển của họ, họ còn dùng những vinh hiển 

mà đáng lẽ ra các linh hồn đã hư mất phải làm. Vì vậy, một linh hồn 

công chính có thể đền bù tội lỗi cho nhiều linh hồn khác. 

Phần con, con hãy cầu nguyện thế này: 

"Lạy Cha Hằng Có, vì tình yêu các linh hồn mà Cha đã phú Con 

Một Cha cho sự chết. 

Xin Cha nhìn đến Công Nghiệp của Trái Tim Người mà đoái 

thương toàn thể nhân loại chúng con, và tha thứ mọi lỗi lầm. 

Xin Cha nhận lấy nơi các linh hồn tuyển chọn chúng con những 

việc đền tội. 

Xin Cha kết hợp chúng con vào Công Nghiệp của Người, để những 

tác động vô nghĩa của chúng con trở thành vô giá. 

Xin Cha đoái thương các linh hồn và nhớ rằng Cha đang trút đổ 

xuống chúng con, thay vì cơn thịnh nộ hợp lý của phép công thẳng, 

lại là tình xót thương". 

11. Ý nghĩa sự đền bù, đền tạ, phạt tạ… 

(trg 220) 

"Con đừng từ chối Cha bất cứ một điều gì, Cha cần nhiều linh hồn để 

tiếp tục cuộc khổ nạn của Cha, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa 

Cha. Cha sẽ nâng đỡ con. 

"Con đừng bỡ ngỡ, dù muôn vàn xỉ nhục mà bao kẻ tội lỗi trút đổ lên 
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Cha, Trái Tim Cha vẫn được an ủi, vì có rất nhiều linh hồn thương mến 

Cha. 

Sự hư mất của vô số linh hồn khiến Cha đau đớn quá lẽ, nhưng cái đau 

đớn đó không ảnh hưởng gì đến vinh hiển của Cha, vì một linh hồn kính 

mến Cha có thể đền bù tội ác cho nhiều linh hồn khác, và như thế đã 

xoa dịu được trái tim Cha. 

  

(trg 225) 

"Hãy thờ lạy Vương quyền Thiên Chúa bị tổn thương và sỉ nhục. Hãy  

đền tạ cho vô số linh hồn tội lỗi. 

Hãy cầu nguyện: 

"Lạy Chúa Cực Thánh! Lạy Cha Cực Nhân! 

Con thờ lạy Cha. Con khiêm tốn phạt tạ tất cả những lỗi lầm vào 

mọi lúc, ở khắp mọi nơi. Lạy Cha, con muốn phạt tạ nhất là cho các 

tội lỗi, các sỉ nhục đang diễn ra ngay trong giờ phút này. 

Con xin dâng lên Cha tất cả những tác động phượng thờ cùng phạt 

tạ từ các linh hồn yêu mến Cha dâng lên. 

Con cũng xin dâng lên Cha, nhất là của lễ hy sinh của Con Thiên 

Chúa toàn thiêu trên bàn thờ khắp hoàn cầu vào những giây phút 

này. 

Lạy Cha vô cùng nhân từ và thương xót, xin Cha hãy nhận lấy Máu 

châu báu đó để đền bù lại những xúc phạm của loài người.  Xin 

Cha xóa bỏ tội lỗi và xót thương chúng con". 
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 (tr 226) 

"Con hãy dâng trọn vẹn hồn xác con để phạt tạ những điều xỉ nhục mà 

nhân loại trút đổ lên Thiên Chúa, để đền bù những khinh miệt phép 

công bằng Thiên Chúa". 

"Nếu sự hèn hạ của con có lớn lao, tội lỗi của con có đầy dẫy, 

thì con đem tất cả những thứ đó nhận chìm vào Máu của Trái Tim Cha, 

con hãy để cho con người của con được thánh hóa toàn diện. 

Con hãy vui lòng gánh chịu mọi  khổ đau do Thánh ý Cha gửi 

đến để làm của lễ dâng tiến Chúa Cha. 

Con hãy đốt linh hồn con cháy lên lửa khát khao an ủi một và Thiên 

Chúa bị nhục mạ, phỉ báng chẳng tiếc lời. 

Con hãy phạt tạ cái tội ác tày trời đó bằng công nghiệp của Cha". 

  

"Con hãy nói cho Cha biết, có một trái tim nào hằng yêu thương nhiều 

hơn Trái Tim Cha không? 

Có một trái tim nào hằng cháy lửa khát khao tha thứ hơn Trái Tim Cha 

không? 

Có ai thay vì được yêu mến thì chỉ nhận được những điều sỉ nhục vô 

cùng tàn tệ như Cha không? 

Ôi linh hồn khốn nạn. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ và phạt tạ cho chúng. 

Lạy Cha, xin Cha thương xót các linh hồn và đừng phạt đúng như bản 

án của chúng đáng chịu. Xin Cha đổ lòng tha thứ xuống cho chúng như 
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lời Con Yêu Dấu của Cha đang khẩn cầu. Con muốn phạt tạ những sỉ 

nhục do chúng làm. Con muốn đem lại cho Cha vinh hiển Cha đã mất. 

Lạy Cha Cực Thánh, lạy Cha Cực Nhân, xin Cha nhìn đến Con của 

Cha, Người là Của Lễ chuộc tội muôn dân". 

TUẦN THÁNH 1923 

  

12-Chúa Giêsu đau buồn 

Khi rửa chân cho môn đệ 

(trg 227- 228) 

 Josefa, giờ đây Cha bắt đầu tiết lộ cho con rõ về những nỗi lòng 

thầm kín và vô cùng dạt dào của Trái Tim Cha khi rửa chân cho các 

môn đệ. Con hãy xem, Cha họp đủ 12, chẳng loại bỏ một ai. Đúng 

vậy nơi đó có mặt Gioan, môn đệ yêu dấu của Cha và cả Giuda kẻ 

mà trong phút chốc nữa đây sẽ nộp Cha cho quân dữ. Cha sẽ nói cho 

con biết tại sao Cha muốn tụ tập đầy đủ hết thảy các môn đệ của 

Cha, và tại sao Cha khởi đầu cuộc Thương Khó của Cha bằng cách 

rửa chân cho chúng. 

Cha quy tụ đông đủ là vì đã đến lúc Hội Thánh của Cha phải xuất hiện 

nơi 

trần thế để cho hết thảy các đàn chiên được có một kẻ chăn. 

Cha muốn chứng tỏ cho các linh hồn biết rằng, 
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ngay khi chúng mang đầy trọng tội, Cha cũng không bao giờ từ chối 

ban ơn ích cho chúng. 

Cha không tách rời chúng ra khỏi các linh hồn mà Cha yêu quý. 

Tất cả, kẻ này cũng như kẻ kia đều được Trái Tim Cha gìn giữ để ban 

cho mỗi một người những ơn cần thiết riêng biệt. 

  

Nhưng nỗi đau buồn của Cha trở nên thông thiết dường nào, khi 

nhìn thấy vô số linh hồn thường quây quần dưới chân Cha, thường 

tắm gội trong Máu Cha, rồi lại chạy theo con đường hư mất đời đời, 

mà trường hợp tiêu biểu là môn đệ bất hạnh Giuda. Cha muốn chúng 

hiểu rằng, chẳng phải mỗi khi lâm vào tình trạng tội lỗi là chúng 

phải xa lìa Cha. Chớ gì chúng đừng tưởng rằng chúng không còn 

thuốc nào chữa trị, chớ gì chúng đừng tưởng rằng chúng không 

được yêu thương như trước nữa. Không, ở những linh hồn hư hèn, 

các điều đó chẳng phải là tình cảm của một Thiên Chúa, đã vì nhân 

loại mà đổ hết Máu mình ra. Hết thảy hãy đến cùng Cha, đừng sợ gì 

cả Cha vô cùng thương yêu các con. Cha sẽ Thánh hóa các con bằng 

Máu của Cha và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tội lỗi của các 

con sẽ tan chìm vào nước mà chính tay Cha rửa cho các con. Không 



Page 21 of 101 
 

có gì có thể giựt khỏi mối tình của Cha đối với nhân loại. 

  

Josefa, Hôm nay con hãy để cho lòng con cháy lên lửa khát khao các 

linh 

hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi, đến tắm trong nước sám hối. Con 

hãy nguyện ước sao cho chúng phó thác bởi lòng tin cậy, không phải 

bằng sự sợ hãi, vì Cha là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, luôn luôn 

sẵn sàng đón nhận chúng vào Trái Tim Cha ' . 

13- Chúa Giêsu cho biết lí do Rửa chân 

(trg 229-230)  

  

Hôm nay, Cha cho con biết lí do khiến Cha rửa chân đầy tớ trước khi ăn 

tiệc. 

1- Trước hết, để các linh hồn hiểu rằng Cha muốn họ phải rất thanh sạch 

khi rước Thánh Thể . Và nhắc nhớ các linh hồn trót sa ngã biết rằng họ 

vẫn có thể nhờ phép Giải tội tìm thấy đức trong trắng đã mất. 

2- Chính Cha rửa chân các môn đệ để nêu gương cho những kẻ hiến 

thân làm việc tông đồ biết hạ mình trước mặt tội nhân cũng như các linh 

hồn khác đã trao phó cho họ, phải đối xử nhân từ với họ. 

Cha thắt lưng, để các tông đồ biết mình phải thắt giây hi sinh, từ bỏ 

mình, nếu muốn chinh phục các linh hồn cách hiệu quả. 

Cha cũng muốn dạy họ phải giầu tình thương nhau, luôn sẵn sàng rửa 

sạch lỗi lầm của kẻ khác, nghĩa là che giấu, tha thứ những tội đó, đừng 
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bao giờ tiết lộ ra ngoài. 

Cha đổ nước trên chân môn đệ, là hình bóng lửa nhiệt thành của Lòng 

Cha cháy lên vì hạnh phúc của trần gian. 

  

14- Chúa Giêsu vui và buồn 

    khi Lập Thánh Thể: 

    (trg 230) 

  

Giờ này, khi mà công cuộc cứu nhân loại gần tới, lòng Cha không thể 

nào giữ nổi nhiệt độ và mối tình yêu mênh mông đối với nhân loại, 

không thể khiến Cha chia li họ, bỏ họ mồ côi. Vì thế để chứng tỏ tình 

yêu thương đó,, và ở lại với họ trọn đời, Cha muốn trở nên của ăn nuôi 

họ, nâng đỡ họ, nên sự sống, nên tất cả mọi sự cho họ… 

  

Lúc đó, nhìn qua các thời đại, Cha thấy hết mọi linh hồn ăn Thịt Cha, 

và say sưa uống Máu Cha, hưởng bao ơn phúc bởi đấy mà ra. 

Máu thánh cực thanh tịnh đó sinh nở đức đồng trinh sạch sẽ trong biết 

bao tâm hồn. 

Bao tâm hồn khác nhờ Thánh Thể  cháy thêm lửa nhiệt thành kính mến. 

Bao nhiêu anh hùng của tình yêu giờ đây tập hợp dưới mắt Cha, và 

trong Trái Tim Cha. 

Bao linh hồn khác, sau khi phạm vô vàn tội ác nặng nề, bị sức mạnh của 

dục tình làm yếu nhược, đến tìm thấy sinh lực, khi ăn Bánh này của 
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những người hùng mạnh. Ai hiểu được những cảm tưởng vui, yêu, êm 

ái chiếm đoạt lòng Cha? Cha vui sướng khi nghĩ đến các linh hồn ăn 

Thịt Cha, làm bạn với Cha, luôn đến tận thế hằng thờ phượng, đền tạ, 

yêu mến Cha. 

  

(trg 231) Nhưng ai hiểu được những đắng cay chua xót Trái Tim Cha 

nữa? 

Nhiều linh hồn bỏ rơi Cha, hoặc không tin Cha ngự thật trong Thánh 

Thể . 

Biết bao linh hồn hoen ố tội lỗi lẽ ra Cha không phải ngự vào. 

Biết bao lần Thịt Máu Cha bị xúc phạm đã trở nên án phạt muôn linh 

hồn. 

Cha thấy những tội bất kính sự thánh, những mỉa mai khả ố không tên 

loài người sẽ phạm đến Cha. 

Biết bao giờ, biết bao đêm, Cha ngự một thân một mình trong nhà tạm. 

Biết bao linh hồn khinh bỏ lời Cha đầy tình yêu từ nơi nhà chầu ấy, kêu 

mời họ!!! 

15- NGỤC TÙ THÁNH THỂ 

(Bản dịch "Cuộc Tử nạn Chúa Giêsu, Mẫu Tâm xuất bản) 

(TGTY cuối trg 231- 232) 

      "Chính vì quá yêu các linh hồn, mà Cha bị cầm tù trong Thánh Thể. 

Cha ở lại đấy, để trong mọi cơn gian lao phiền khổ, họ có thể đến tìm ủi 

an bên cạnh một tấm lòng dịu dàng nhất, một người Cha từ bi nhất, một 
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người Bạn không hề bỏ họ bao giờ. 

      "Thánh thể là sáng kiến của tình yêu thương… Nhưng Tình yêu đã 

hao mòn, vì các linh hồn ấy không được đáp lại. 

      "Cha ở lại với tội nhân, hầu nên hạnh phúc, sự sống họ, nên Thày 

thuốc, đồng thời nên chính thuốc chữa mọi tật nguyền sinh bởi bản tính 

hư hèn của họ. Vậy mà đáp lại, họ quyết lìa xa Cha, xỉ nhục Cha, khinh 

dể Cha. 

      "Than ôi, hỡi tội nhân đáng thương, các con chớ lìa xa Cha. Đêm 

ngày, Cha chờ các con trong nhà tạm. Cha không quở phạt tội các con 

đâu.. Cha không phơi bày tội các con ra trước mắt các con đâu, một sẽ 

rửa nó trong Máu thương tích Cha. Đừng sợ, các con ơi, hãy đến gần 

Cha. Nếu các con hiểu được lòng Cha thương yêu các con chừng nào. 

Các con đừng sợ, hãy đến với Cha. 

16- THÁNH THỂ   Là thuốc chữa linh hồn 
     (giữa trg 232) 

      "Còn các con Cha yêu dấu đặc biệt nữa, sao các con lạnh lùng, thờ ơ 

với tình yêu Cha mãi? Cha vẫn biết chúng con phải lo luôn đến những 

sự cần thiết gia đình, nhà cửa .. những đòi hỏi thế gian. Nhưng các con 

không kiếm được một lúc rảnh, đến tỏ tình yêu mến, biết ơn Cha sao ? 

Than ôi, các con đừng quá bận rộn về muôn nghìn cái âu lo vô ích, hãy 

bớt ra một ít thời giờ đến thăm viếng, rước lấy Đấng Tù binh yêu mến 

của các con. 

      "Nếu thân các con suy yếu bệnh nạn, các con không để giờ tìm thầy 

chạy thuốc, cứu chữa các con đấy ư ? Vậy các con hãy đến với Đấng có 

thể trả lại sức khoẻ cho linh hồn các con, các con hãy thí một ít tình yêu 

cho Đấng Thiên Chúa đang ở tù, chờ đợi các con, kêu mời và khao khát 

các con… 
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      Gioséppha con hỡi, tất cả những tình cảm đó chiếm chật lòng Cha, 

bữa tiệc ly. Nhưng Cha chưa nói con hay tâm sự Cha, khi nghĩ tới các 

linh hồn lựa chọn của Cha, tức là các bạn trăm năm Cha, các linh mục 

Cha. Sau Cha sẽ nói. Bây giờ con hãy lui về, và đừng quên rằng Trái 

Tim Cha yêu dấu con lắm … Còn con có mến Cha không? 

17- THÁNH THỂ mầu nhiệm tình yêu đối với các linh hồn lựa chọn 

Ngày 6 tháng 3-1923 

(cuối trg 233- 234) 

      “Cha đến bày tỏ cho con một mầu nhiệm bí mật nhất của tình yêu, 

và là tình yêu đối với những linh hồn lựa chọn, đã dâng phó cho Cha. 

      "Khi lập Thánh Thể, Cha thấy hết mọi linh hồn ưu tuyển sẽ nuôi 

mình bằng Thịt Máu Cha, kẻ thì tìm thấy ở đấy phương dược chữa tính 

yếu đuối, kẻ khác tìm thấy lửa thiêu hủy tội lỗi, và đốt nóng tình yêu. 

      Tất cả liên kết theo một mục đích, họ như một mảnh vườn, mỗi linh 

hồn là một đóa hoa, tiết hương thơm làm vui lòng Cha… Cha sưởi ấm 

những linh hồn nào cần sức nóng, Thánh Thể Cha chính là mặt trời đem 

lại sức sống cho họ. 

      Cha đến linh hồn này để tìm an ủi, đến linh hồn kia để ẩn náu, đến 

linh hồn khác để nghỉ ngơi. Hỡi các linh hồn rất yêu dấu, các con có 

hiểu chăng: yên ủi một Thiên Chúa, cho Người ẩn náu, nghỉ ngơi là việc 

dễ dường nào! 

      Đấng Thiên Chúa yêu chúng con vô hạn, sau khi cứu chúng con 

thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, để gieo trong lòng chúng con một tiếng kêu 

vô giá, bí mật lôi kéo chúng con về vườn hạnh phúc : Thiên Chúa đó là 

Đấng Cứu Chuộc chúng con, đã trở nên bạn trăm năm chúng con. 

      Chính Người lấy Thịt Mình nuôi chúng con, lấy Máu giải khát 
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chúng con. Nếu chúng con bệnh, Người là thầy thuốc, hãy đến Người, 

Người sẽ chữa chúng con. Nếu chúng con rét, hãy đến Người, Người sẽ 

sưởi ấm. Chúng con sẽ tìm thấy nơi Người thanh nhàn hạnh phúc. 

Chúng con đừng xa Người, vì Người là nguồn sống ! Khi nào Người xin 

chúng con an ủi, chúng con chớ từ chối, kẻo Người khổ tâm. 

  

- PHẢI TIN CẨN THÁNH THỂ 

      Than ôi ! Cha đắng cay dường nào khi thấy muôn linh hồn đầy 

những ơn quí báu nhất của Cha, lại trở nên mối khổ sở cho lòng Cha. 

Cha chẳng vẫn trước nào sau vậy đó sao ? Cha có thay lòng đổi dạ đối 

với các con đâu?... Không, tình yêu Cha bất di bất dịch mãi đến tận thế, 

bao giờ Cha cũng yêu dấu các con đặc biệt. 

      Nếu các con đầy tội lỗi hư hèn, Cha vẫn biết thế, nhưng, con mắt từ 

bi vô ngần Cha không hề ngảnh khỏi các con. Trái lại, Cha khao khát 

chờ mong các con đến Cha, không những để nâng đỡ ủi an sự khó hèn 

của các con, mà còn để đổ xuống các con nhiều ơn phúc mới khác. 

      Nếu Cha đòi các con mến Cha, các con đừng chối, không gì dễ bằng 

yêu một đấng là chính Tình yêu . 

      Nếu Cha đòi chúng con một điều nào trái tính tự nhiên, thì đồng thời 

Cha lại ban ơn và sức mạnh cần cho các con lướt thắng. 

       

      Cha đã chọn các con, để tìm an ủi nơi các con. Vậy hãy để Cha ngự 

vào linh hồn các con, và nếu các con thấy mình bất xứng, hãy than thở 

một cách khiêm nhường nhưng đầy tin cậy rằng : “Lạy Chúa, Chúa biết 

hết mọi hoa quả vườn lòng con … Xin Chúa đến và tỏ cho con hay, con 

phải làm gì để ngay từ bây giờ nở ra đóa hoa Chúa mong đợi.” 
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      Với linh hồn than thở với Cha như thế, chân thành khát khao tỏ tình 

“kính mến Cha, Cha sẽ thưa lại rằng: 

“Hỡi linh hồn yêu dấu, nếu con muốn cho vườn con sinh nở đóa hoa 

Cha thích, thì con cứ để mặc Cha vun trồng, mặc Cha xới bón, mặc Cha 

nhổ sạch những rễ trái mắt Cha mà chính con bất lực không làm nổi.” 

      Nếu Cha đòi con hy sinh ý thích, tính tình, làm việc yêu thương này, 

nhẫn nại từ bỏ mình kia, hoặc nhiệt thành, vâng lời, hãm xác, thì đó 

chính là phân bón sinh mầu đất, sẽ khai hoa kết quả nhiều ! 

      Cuộc thắng trận chính bản ngã con sẽ đem ánh sáng đến cho tội 

nhân nọ, nỗi sầu khổ kia chịu nên, sẽ hàn gắn vết thương Cha, đền bù 

tội xúc phạm rửa sạch lỗi lầm. Lời bình phẩm nhận lấy bình tĩnh, vui vẻ 

sẽ làm cho nhiều linh hồn mù loà vì kiêu ngạo được ơn soi sáng hiểu rõ 

mình, và khiêm nhường xin ơn tha thứ. 

18- THÁNH THỂ Hay tha thứ 

      Nếu con để Cha tự do, Cha sẽ làm hết mọi việc ấy trong con. Như 

thế, hoa sẽ chóng mọc, và con sẽ là niềm an ủi của Cha, Cha tìm sự an 

ủi đó, Cha hy vọng thấy trong các linh hồn lựa chọn của Cha. (hoặc có 

linh hồn nào hỏi Cha) : “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con nhất định để 

hoàn toàn Chúa làm mọi việc Chúa muốn trong con. Nhưng than ôi, con 

sa ngã, con làm phiền lòng Chúa, Chúa có còn tha cho con, một đứa rất 

khốn nạn, vô ích trước mắt Chúa nữa không ? (Cha sẽ thưa) : “Hỡi con, 

có chứ, sao không, chính sự sa ngã của con có thể dùng để an ủi Cha. 

Đừng ngã lòng, vì việc khiêm nhường làm sau khi phạm tội, yên ủi Cha 

hơn là nếu con không sa ngã. Can đảm lên, con cứ tiến mạnh và để mặc 

Cha làm việc trong con.” 

19- THÁNH THỂ là nguồn sống cho người yếu đuối 

      Đó là những điều Cha thấy khi lập Thánh Thể. 
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Tình yêu đốt cháy trong Cha ý muốn trở nên lương thực nuôi các linh 

hồn đó, vì Cha ở lại với nhân loại, không phải chỉ để sống bên cạnh 

những người trọn lành, một để nâng đỡ cả những người yếu đuối, nuôi 

sống những kẻ bé mọn. 

Chính Cha làm cho họ lớn lên khoẻ mạnh, Cha tìm được yên ủi trong 

những ý muốn thánh thiện của họ, Cha nghỉ ngơi giữa những đau khổ 

của họ. 

20- THÁNH THỂ buồn vì thất vọng 

      Nhưng than ôi ! thuộc số những linh hồn ấy, có thiếu những kẻ sẽ 

trở nên mối khổ tâm Cha không? .. Mọi linh hồn có trung thành mãi 

không ? .. Đó là tiếng kêu sầu thảm phát ra bởi Trái tim Cha, một tiếng 

rên Cha muốn các linh hồn nghe rõ. Nhưng hôm nay nói bằng ấy đã đủ. 

Thôi, từ biệt Gioséppha, con an ủi Cha nhiều khi con hoàn toàn phó mặc 

Cha. Hãy để Cha nói với con những bí mật của Chúa đối với các linh 

hồn, vì không phải ngày nào Cha cũng có thể nói với họ như thế. Hãy 

để Cha lợi dụng những ngày con sống trên trần gian. 

  

MỘTTÌNHYÊU bị bỏ rơi 

Ngày 18 tháng 3 năm 1923 

Hãy viết các điều lòng Cha chịu khổ trong giờ này, khi mà không giữ 

nổi lửa nung nấu Cha, Cha đã làm một việc lạ lùng nhất của Tình 

yêu, đó là phép Thánh Thể. Khi nhìn những linh hồn sẽ ăn Bánh Thánh 

này, một trật Cha thấy hết những tội tệ bạc của bao linh hồn đã dâng 

mình cho Cha, bao linh mục .. Than ôi ! đau đớn lòng Cha dường nào, 

Cha thấy những linh hồn này nguội lạnh dần, buông theo thói quen, mà 

còn hơn thế nữa, buông theo tính thờ ơ, ngao ngán rồi cuối cùng nhạt 

nhẽo hẳn !. 
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21- THÁNH THỂ chờ đợi bạn thân 

      Nhưng thâu đêm Cha vẫn ngự trong nhà tạm, chờ đợi linh hồn đó. 

Cha nóng nẩy khát khao họ đến rước Cha, nói với Cha tình thiết như 

một bạn trăm năm, bày tỏ cho Cha những gian nan, cám dỗ, những đau 

khổ của mình, bàn hỏi lời hơn lẽ thiệt với Cha, hoặc xin Cha những ơn 

cần thiết cho mình và cho nhiều kẻ khác … 

      Phải chăng linh hồn đó có nhiệm vụ săn sóc các linh hồn xa Cha, 

đang hòng hư mất ? Hãy đến với Cha, con ơi, nói cho Cha nghe hết với 

lòng tin cẩn hoàn toàn… Hãy thương giúp các tội nhân, hãy dâng mình 

đền tạ. Hãy thề với Cha từ nay con không để Cha cô đơn … Rồi hãy hỏi 

xem Trái Tim Cha có đòi con điều gì để yên ủi Cha nữa không ? 

22- THÁNH THỂ bị phản bội 

      Đó là điều Cha hi vọng ở linh hồn này cũng như nhiều linh hồn 

khác. Nhưng vừa mới rước Cha vào lòng, chưa kịp nói với Cha lời nào, 

linh hồn ấy đã vội chia trí, mệt mỏi, phản bội : công ăn việc làm chiếm 

hết tâm tư, gia đình nhà cửa làm bận rộn lòng, các sự vật chung quanh 

đè nặng não óc, hoặc quá lo đến sức khoẻ, nên không biết nói gì với 

Cha, lạnh lùng, ngao ngán, rồi vội vàng ra về … 

      Hỡi linh hồn Cha đã lựa chọn riêng, và Cha khao khát đợi suốt một 

đêm trường con đón rước Cha như vậy đấy ư ? 

      Phải, Cha chờ linh hồn ấy để nghỉ ngơi trong nó, gánh đỡ hộ những 

âu lo thao thức, Cha dọn sẵn cho nhiều ơn mới, thế mà nó không thèm, 

nó không xin Cha gì hết, không bàn hỏi, không xin sức mạnh, chỉ biết 

phàn nàn, không nói gì với Cha… Hình như chỉ đến để làm xong một lễ 

nghi bề ngoài, theo thói quen, chứ không phải vì tình yêu thôi thúc, 

hoặc khát khao kết hợp mật thiết với Cha. 

      Linh hồn này thiếu hẳn những điểm đáng yêu Cha đòi hỏi. 
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23- THÁNH THỂ là nhà ở của mỗi người 

      Thánh thể là phát minh mới của Tình Yêu, là nguồn sinh lực các 

linh hồn, thuốc chữa mọi tật nguyền, của ăn đàng đến trường sinh. Tội 

nhân tìm được trong đó sự sống linh hồn, kẻ khô khan tìm thấy ánh 

nóng, người đạo đức tìm thấy nghỉ ngơi, thỏa mãn, linh hồn trọn lành 

như thêm cánh bay cao mãi lên đỉnh trọn lành, linh hồn trong sạch gặp 

được mật ngọt rất dịu dàng làm của ăn ngon lành nhất. 

      Chính trong Thánh Thể, các linh hồn đã khấn xây nhà ở đặt tình 

yêu, và đời sống. Cũng nơi đây, họ tìm thấy hình ảnh lời khấn tức là 

mối giây thánh thiện, phúc đức ràng buộc bền chặt họ với bạn Chí 

Thánh. 

24- THÁNH THỂ Là ý nghĩa các lời khấn 

      (Ngày 7 tháng 3-1923) 

Chính thế, hỡi các linh hồn đã khấn, các con sẽ tìm thấy tượng trưng lời 

khấn khó khăn trong tấm bánh nhỏ mọn, tròn mỏng, trơn tru nhẹ nhàng 

này. Linh hồn khấn khó khăn cũng phải như thế : Không có góc cạnh 

nghĩa là không có một mảy may quyến luyến hoặc những vật đang 

dùng, hoặc công việc đang làm, hoặc gia đình quê hương. Một là bao 

giờ cũng sẵn sàng từ bỏ, thay đổi … (theo ý trên) Không thiết chi dưới 

thế, tâm hồn thảnh thơi thong dong, không một phân ly tơ vương kín 

đáo. 

      Như thế không có nghĩa là linh hồn đó phải sống vô cảm giác. 

Không, càng yêu mến, càng hiểu cách giữ trọn lời khấn khó khăn. Điều 

cốt yếu của một linh hồn đã khấn trước hết là đừng giữ của gì không có 

phép hoặc sự ưng thuận của Bề trên, thứ hai là đừng có gì, yêu gì mà 

không sẵn sàng bỏ hết khi Bề trên vừa ngỏ ý. 

25- THÁNH THỂ Là ý nghĩa lời khấn sạch sẽ 
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      (Ngày 11 tháng 3 năm 1923) 

Bây giờ con bắt đầu viết cho các linh hồn. Con nói họ biết cũng trong 

tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch này, họ sẽ tìm thấy hình ảnh lời khấn đức 

sạch sẽ của họ. Dưới hình bánh rượu, có thật một Thiên Chúa. Nơi đây, 

qua bức màn mầu nhiệm, có tất cả Cha, có Thịt Máu, có linh hồn, và 

tính Thiên Chúa. 

      Cũng thế, linh hồn đã khấn dâng cho Chúa Giêsu bằng lời khấn 

đồng trinh phải đội một bức khăn nết na đơn sơ, bề ngoài là loài người 

nhưng bề trong trắng sạch như thiên thần. 

26- GƯƠNG SẠCH SẼ của Chúa và Đức Mẹ 

      Hỡi các linh hồn kết thành triều đình của Con Chiên thanh tịnh, các 

con hãy hiểu kỹ rằng : Sống như thế, các con làm vinh danh Cha hơn 

các Thiên thần bội phần, vì các thiên thần không biết đến tính yếu đuối, 

thắng trận mới ăn ở thanh sạch được. 

      Các con cũng nên giống Mẹ Cha, một thọ vật hay chết nhưng trong 

sạch, không một chút bợn nhơ, Người phải chịu mọi đau khổ như nhân 

loại, nhưng suốt đời thanh tịnh. Chỉ một mình Người cũng đủ làm vinh 

danh Cha hơn mọi thần thánh trên trời, và chính Thiên Chúa say sưa 

lòng trinh khiết đó, đã giáng thế mặc tính nhân loại trong Người, ngự 

trong Người, một thọ vật chính Chúa dựng nên. 

      Hơn thế nữa, linh hồn khấn sạch sẽ nên giống chính Cha, Đấng Tạo 

Hóa linh hồn, vì khi mặc tính nhân loại, cùng với tất cả mọi đau khổ, 

Cha đã sống không một bóng mờ tội lỗi dù bé nhỏ nhất. 

      Chính vì lời khấn sạch sẽ, linh hồn trở nên tấm bánh thánh trong 

trắng, luôn luôn làm vinh danh Chúa uy nghi cao cả. 

27- THÁNH THỂ Là ý nghĩa lời khấn vâng lời 
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      Hỡi các linh hồn trinh tu, sau hết các con tìm thấy trong Thánh Thể 

gương lời khấn Vâng lời. 

      Nơi đây quyền phép cao cả Thiên Chúa bị che khuất và hầu biến ra 

không. Nơi đây, các con nhìn ngắm Cha như không sống, Cha, một 

Đấng là nguồn sống các linh hồn, là Chúa nâng đỡ thế gian. Ở đây, Cha 

không còn tự do đi hay ở, sống cô đơn, hay có bạn : Tất cả khôn ngoan, 

quyền phép, tự do như biến hết dưới tấm bánh thánh này. Hình bánh 

chính là giây ràng buộc Cha, là màn che khuất Cha. 

      Cũng thế, lời khấn Vâng lời đối với linh hồn tu sĩ là xiềng buộc họ, 

là bức màn trong đó họ phải che giấu mình, để không còn một tí ý riêng 

xét đoán, lựa chọn, tự do, chỉ còn Thánh ý Chúa biểu lộ qua bề trên. 

28. Vườn Gietsimani 

  

(Trích sách Tiếng Gọi Tình Yêu, Sài gòn, 1967,, Vườn Giétsêmani 

ngày 12 -3-1923 , bản dịch của Linh mục Phêrô Tri) 

(trg 237) 

  *Cần phải Vâng Ý Chúa, 

Sau khi rao giảng cho dân chúng đông đảo, chữa lành bệnh tật, trả lại 

ánh sáng cho kẻ mù lòa, cho kẻ chết sống lại. Rồi sau ba năm chung 

sống với các môn đệ để huấn luyện, để dạy chúng về giáo lý của Cha, 

và dạy chúng noi gương Cha mà tập yêu thương nhau, chịu đựng lẫn 

nhau, thực hiện đức bác  ái với nhau bằng cách rửa chân cho chúng và 

biến Mình làm thức ăn cho chúng. Giờ đây đã đến lúc Con Thiên Chúa 

mặc xác phàm sắp đổ máu ra, ban cả mạng sống cho thế gian. 

Chính lúc đó, Cha đã cầu nguyện để phó thác hồn xác theo Thánh  ý 

Chúa Cha. 
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Các con hãy học gương mẫu của các con: Chỉ có một điều cần duy nhất 

là đặt mình tuân phục và khiêm tôn phó thác vào Thánh ý Chúa Cha, ở 

bất cứ hoàn cảnh nào, bằng một tác động thắng vượt ý riêng mình, dù 

cho bản năng tự nhiên có gào thét, có chống cự, có rên la đến đâu đi 

nữa! 

29- Cần phải cầu nguyện,  

"Các con còn học được nơi Cha  một điều khác, đó là trong mọi việc hệ 

trọng phải có lời cầu nguyện đi trước, lời cầu nguyện đi kèm, và lời 

cầu nguyện đi sau. Bởi vì trong lời cầu nguyện, linh hồn tìm được sức 

mạnh để đứng vững vào những giờ nguy khốn! Chính đang khi cầu 

nguyện, Thiên Chúa thông hiệp,  dạy dỗ, cảm kích nó ngay cả lúc nó 

không hay biết nữa. 

  

- Tìm nơi yên tĩnh: Cha lánh sang vườn Gietsimani, nghĩa là vào nơi 

hiu quạnh. Linh hồn phải tìm đến Đấng tạo dựng nó để cầu khẩn, van 

xin khi lâm nguy, khốn khó. Ngài không ở đâu xa. Ngài ở giữa trong 

lòng nó. Muốn gặp được Ngài, linh hồn phải bắt tất cả những xao xuyến 

của bản năng, bắt những tự ái và dục cảm im lặng đi, vì đó là những trở 

ngại lớn nhất trong cuộc hội diện với Thiên Chúa. 

  

-  Cha đem theo ba môn đệ, 

có ý dạy các con, trong khi cầu nguyện phải sử dụng ba năng lực linh 

hồn các con như thế nào: 

1. Trí nhớ, phải nhắc nhớ cho các con về sự trọn lành, hoàn hảo của 

Thiên Chúa, về sự quyền phép, lòng nhân từ, lòng Thương xót và Tình 

yêu của Ngời. 
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2. Trí phán đoán, phải liệu phương cách để đền đáp những ơn kỳ diệu 

mà Ngài tuôn xuống lai láng cho linh hồn các con. 

3. Ý muốn, phải hướng dẫn, thúc giục các con gia tăng việc cứu vớt các 

linh hồn hoặc trong trách vụ truyền giáo, hoặc trong kinh nguyện cuộc 

sông âm thầm và khiêm tốn. 

30. Ý nghĩa Chúa đổ mồ hôi máu trong vườn Gietsimani 

(trg 238)  

Các con hãy bắt ý muốn các con tuân theo Thánh Ý Chúa, các con hãy 

tôn thờ ý định của Chúa, dù cho ý muốn đó có thế nào đi nữa, các con 

cũng phải sấp mình với cử chỉ của thụ tạo thờ lạy Đấng Tạo thành. 

Với đường lối đó, Cha dâng mình để hoàn tất công việc cứu chuộc thế 

gian. 

- Cha thấy hết những nỗi thống khổ của Cuộc Thương Khó sắp đổ lên 

thân Cha: Những lời tố cáo, những lời nhục mạ, những roi đòn, mũ gai, 

cơn khát khô cổ, thập giá nặng nề. 

Chừng ấy đau khổ đổ dồn dập trước mắt Cha, tiếp theo đó là những lời 

chê bai phỉ báng, những tội ác loài người xúc phạm triền miên trong 

chuỗi thời gian vô cùng tận. 

- Cha không những nhìn thấy, mà còn phải mặc lấy nữa, vì chính dưới 

gánh nặng nhục nhã đó, Cha trình diện với Chúa Cha Cực Thánh để van 

xin lòng thương xót. Cha cảm thấy cơn thịnh nộ của một Thiên Chúa bị 

nhục mạ, bị khiêu khích xâm nhập vào Cha. 

  

Cha sẽ dâng mình lãnh nhận tất cả để đền tạ hầu làm nguôi cơn thịnh 

nộ, làm lắng dịu phép công thẳng của Ngài. 
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Nhưng thương ôi, sức nặng của bao tội ác đó đã khiến con người nhân 

tính của Cha sầu muộn, hấp hối, kinh hoàng, khiến toàn thân Cha phải 

toát mồ hôi máu. 

Hỡi những kẻ tội lỗi, các con đã buộc Cha phải khổ dường ấy. 

Vậy Máu này có đem lại cho các con sự giải thoát, sự sống linh hồn 

không? hay sẽ ra hoang phí vì các con ? 

- Ôi nói sao xiết nỗi đau đớn của Cha khi Cha nghĩ đến những giọt mồ 

hôi máu, những sầu muộn,  rồi đây sẽ trở nên vô ích cho biết bao linh 

hồn!!! 

31. Chúa không tìm được an ủi. 

Các linh hồn kén chọn ngủ mê. 

 (trg 239) 

  

Josepha, hãy cùng Cha đi tìm ba môn đệ mà Cha để lại phía ngoài kia. 

Cha đã chọn chúng để chúng giúp Cha đỡ mệt bằng cách giúp lời cầu 

nguyện và san sẻ cơn sầu muộn của Cha. 

Ôi làm sao tả xiết những nỗi cơ cực của Trái Tim Cha, khi Cha đến tìm 

chúng thì lại thấy chúng đang ngủ say. 

  

Ôi cực lòng cho Đấng quá yêu thương. Ngài phải cô đơn, phải nén lấy 

những buồn đau mà không thể tỏ bày cùng ai, kể cả những bạn thân của 

Ngài. 
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Biết bao lần Trái Tim Cha phải thất vọng đau đớn trong cái chán ngán 

đó, vì biết bao lần Cha đi tìm sự an ủi nơi các linh hồn tuyển chọn của 

Cha, thì Cha lại gặp chúng đang chìm trong giấc ngủ. 

Cha cố đánh thức chúng, đưa chúng ra khỏi bản năng của chúng, ra khỏi 

những bận rộn cá nhân, ra khỏi những câu chuyện nhảm nhí, nhưng thật 

hoài công. 

  

Chúng thường đáp lời Cha hoặc bằng cử chỉ, hoặc bằng lời nói: 

Bây giờ con không thể, con có rất nhiều việc để làm, con mệt quá. con 

cần nghỉ ngơi… 

Với linh hồn đó, Cha sẽ dịu dàng  năn nỉ rằng: Con ơi, con hãy đến cầu 

nguyện với Cha trong giây lát, Cha đang cần con, con đừng tiếc bớt cho 

Cha đôi phút nghỉ ngơi, vì Cha là phần thưởng của con. 

Nhưng cuối cùng Cha chỉ nhận được câu trả lời như trước. 

Ôi, khốn cho linh hồn say ngủ, nó cũng không thức nổi với Cha được 

một giờ. 

  

- Đi tìm an ủi nơi thụ tạo là uổng công. 

  

Này các linh hồn yêu dấu của Cha, các con hãy học bài học vô cùng 

quan trọng đó: Đi tìm sự khuây khỏa nơi các thụ tạo thật là phí sức, 

uổng công biết chừng nào. Biết bao lần các con chỉ tìm được nơi thụ 
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tạo những đắng cay ê chề, vì chúng mê ngủ, không đáp lại mối tình 

nồng thắm của các con đâu. 

32 - Hãy gọi Thiên Chúa là Cha khi cầu nguyện 

(trg 239) 

  

Trở lại vườn Giêtsêmani để tiếp tục cầu nguyện, Cha sấp mình thờ lạy 

Chúa Cha, kêu xin Ngài trợ giúp. Cha không gọi Ngài bằng Chúa mà 

gọi bằng Cha. 

Khi lòng chúng con tràn ngập những ưu phiền, các con cũng phải gọi 

Chúa bằng Cha. Các con hãy van lơn Ngài cứu giúp. 

Các con hãy bày tỏ cho Ngài những khốn khó, âu lo, niềm mong ước. 

Các con hãy dùng những tiếng kêu than thảm thiết của các con để nhắc 

cho Ngài nhớ các con chính là con cái của Ngài.  

(trg 240) 

Hãy thưa với Ngài rằng thân thể các con đã kiệt sức, tim các các con 

buồn rầu đến chết được, linh hồn các con kinh hoàng dường như toát 

mồ hôi máu. 

Hãy cầu khẩn Ngài với niềm tin cậy vững vàng của trẻ thơ ngây. 

Các con hãy mong đợi tất cả nơi Đấng là Cha các con, Ngài sẽ giải sầu 

cho các con, ban cho các con sức lực cần thiết để vượt qua bao nỗi ưu 

tư, phiền khổ do chính các con, hay bởi các linh hồn được trao phó cho 

các con. 

Linh hồn Cha đã buồn chán lại còn phải cực lòng trong cơn phiền muộn 

da diết và viễn ảnh những bất công của nhân loại, những lời phỉ báng, 



Page 38 of 101 
 

nhục mạ, những thái độ vong ân của chúng tung ra triền miên để đáp lại 

bao nỗi đau khổ của Cha, đáp lại mối tình của Cha. 

  

Máu Cha toát ra từ những lỗ chân lông, bắn ra từ các thương tích vẫn 

còn vô ích cho biết bao linh hồn. Ôi, biết bao linh hồn hư mất, biết bao 

linh hồn nhục mạ Cha, biết bao linh hồn không nhận biết Cha. 

Cha đổ Máu ra cho tất cả, Cha tạo công nghiệp cho tất cả. ôi Máu Châu 

báu của Thiên Chúa . Ôi công nghiệp phi thường sao vẫn còn vô ích cho 

muôn linh hồn. 

33- Cảnh cáo linh hồn tuyển chọn 

(trg 240) 

  

Cha đã đổ máu ra cho hết thảy được yêu thương vô bờ bến, nhưng còn 

biết bao linh hồn được tình yêu ấy quý mến cách riêng, đó là những linh 

hồn tuyển chọn của Cha, 

Cha đang mong đợi nơi chúng nhiều an ủi và tình mến, nhiều quảng đại 

và hi sinh. Tóm lại là Cha mong sao chúng có thể đền đáp lại lòng nhân  

lành của Cha hơn. 

Chao ôi, thật chán ngán cho lòng mong ước của Cha, vì một số đông 

ngoảnh mặt đi, không nghe lời kêu mời của Cha. Kẻ này bịt tai, kẻ kia 

nghe  rồi chẳng theo, kẻ khác sốt sắng đáp ứng một thời gian, dần dần 

cũng mê ngủ và sau đó nói với Cha bằng những công việc của chúng: 

Đây, con đã làm khá nhiều rồi, con đã trung thành với các điều buộc, 

con đã chế ngự bản năng, con đã sống trong sự quên mình. Giờ đây, 

phải cho con một chút tự do, con không còn là trẻ nít bị quá nhiều kiêng 

cữ, dè dặt không cần thiết nữa...vv... 
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Ở linh hồn khốn nạn, phải chăng con bắt đầu mê ngủ bằng cách đó? 

Không bao lâu Cha trở lại thì con đã say giấc, không còn nghe được 

tiếng Cha. Cha ban cho con ơn thần lực, nhưng con không thèm nhận 

lãnh. Như thế, một ngày kia tự con có thể chỗi dậy được không? Và con 

không sợ rằng vì thiếu thức ăn lâu ngày con phải kiệt sức, rồi sẽ vướng 

vào tình trạng mê ngủ sao ? 

  

Này các linh hồn mà Cha yêu thương, các con phải biết rằng có nhiều 

linh hồn đang say sưa trong giấc ngủ, đã bất chợt gặp tử thần 

không ? Làm sao chúng chỗi dậy và chỗi dậy nơi nào? Tất cả những 

điều cực dữ ấy đều hiện rõ trước mặt Cha. 

(trg 241) 

Làm thế nào đây ? Lùi bước ? Xin Chúa Cha cất đi cơn sầu muộn 

chăng? 

Dâng lại Ngài cuộc hy sinh cứu chuộc vô hiệu quả hay sao ? 

  

Không, một lần nữa Cha phải tuân phục Thánh ý Ngài mà uống cạn 

chén đắng cay này. Cha làm điều đó để dạy con đừng lùi bước trước 

khổ đau. 

  

Các con chớ tưởng rằng hành động như thế là vô ích, chính lúc các con 

không thấy được kết quả thì các con cũng hãy dẹp đi những lí luận của 

các con, hãy để Thánh ý Chúa hoạt động và hoàn thành trong các con. 
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Riêng Cha, Cha không muốn lùi bước và cũng không chạy trốn, mặc dù 

đã biết rõ kẻ thù sẽ đến bắt Cha nơi vườn đó. Cha vẫn ở lại. 

34- Giuda phản bội bằng cái hôn 

Linh hồn phản bội bằng việc tội lỗi… 

(trg 241) 

  

Vừa được sứ thần Chúa Cha sai đến khuyến khích an ủi, đột nhiên 

Giuda, một trong số 12 môn đệ của Cha lù lù đến dẫn theo sau những kẻ 

bắt Cha, chúng võ trang gậy gộc, dây, đá, xiềng xích. Cha đứng lên, tiến 

đến hỏi chúng: Các người tìm ai ? Giuda  đặt hai tay lên 2 vai Cha rồi 

hôn Cha. A, Giuda, con làm gì đây, cái hôn này có nghĩa như thế nào ? 

  

Ôi, Cha còn phải lập lại câu hỏi đó cho biết bao linh hồn khác: 

Các con làm gì ? Tại sao các con phản bội Cha bằng một cái hôn ? 

  

Này linh hồn mà Cha đoái thương, con vừa đến rước Cha, nhiều lần 

cam kết yêu mến Cha, nhưng vừa rời khỏi Thánh Đường, con liền nộp 

Cha cho kẻ thù. 

Con cũng đã rõ biết trong các nơi ô hợp mà con lao mình vào đó có lắm 

điều xúc phạm đến Cha. Con vừa rước Cha sáng nay và có thể ngày mai 

nữa, con có hay chăng con đã đánh mất cái màu trắng quý báu của ơn 

Cha nơi ấy. 
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Với một linh hồn khác, Cha lại hỏi: sao con chạy theo những việc làm 

dơ bẩn tay con. Con chẳng biết điều mưu lợi đó là bất chính sao? Con 

rước Cha, con yêu mến Cha như Giuda, vì trong chốc lát nữa đây, chưa 

hẳn đã đầy vài giờ, con sẽ ra dấu cho kẻ thù nhận biết Cha để bắt Cha. 

  

Này linh hồn tín hữu, Cha cũng bảo cho con rõ, chính con đã phản bội 

Cha bằng mối tình bằng hữu giả dối kia. Chẳng  những một mình con 

trói Cha, ném đá Cha mà con còn xúi giục kẻ khác hành hạ Cha nữa. 

Tại sao con lại nộp Cha như vậy ? Con đã rõ biết Cha, con đã làm 

những việc hiếu thảo, bác ái. Lẽ ra tạo được công nghiệp lớn lao, nhưng 

thực ra những điều tốt đẹp đó chỉ là tấm màn che đậy sự độc ác của con. 

  

Ôi Giuda, sao con lại đến phản bội Con Thiên Chúa , Thầy của con, 

Chúa Trời của con bằng cái hôn? Ngài thương yêu con quá mức,  sẵn 

sàng tha thứ cho con, một trong 12 môn đệ, những kẻ đồng bàn với Cha 

và đã được chính tay Cha rửa chân. 

  

Biết bao lần Cha có thể nói và phải nói như vậy với các linh hồn yêu 

dấu của Trái Tim Cha. Tại sao con để cho đam mê lôi kéo con. Tại sao 

con tự buông mình trôi giạt như thế. 

Đúng vậy, chẳng phải bất cứ lúc nào con cũng có thể tự sức mình, để có 

thể thoát khỏi chốn sa lầy đó đâu. Nhưng Cha chỉ đòi buộc con một điều 

thôi: kiên nhẫn chống trả, kháng cự và chiến đấu đến cùng. 

Những khoái lạc phút chốc có giá trị gì? 30 đồng mà Giuda bán đứng 

Cha tạo được cái lợi nào khác hơn sự hư mất của nó. Có biết bao linh 
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hồn còn bán Cha với giá rẻ mạt khi tìm một lạc thú chóng qua. 

Này những linh hồn khốn nạn! Các ngươi tìm ai ? Có phải tìm Ta 

không? Đây Giêsu mà các người đã nhận biết và đã yêu mến! 

  

Các con phải khắc cốt, ghi tâm những lời chỉ dạy của Cha, nghĩa là 

phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đúng lắm, các con phải làm việc liên lỉ để 

sao những sự hư hỏng, những xu hướng xấu không có đủ thời giờ trở 

thành thói quen. 

  

Hàng năm,  hay thường hơn cứ mỗi mùa cỏ đồng phải được cắt xén, đất 

muốn cho lại hoa màu phải được cầy xới, thường xuyên chăm sóc, nhổ 

đi những cỏ dại. Chính bằng cách đó linh hồn phải canh phòng và điều 

chỉnh những xu hướng lạc lõng. 

  

Những lỗi nặng chưa hẳn là nguyên do của những cuộc hỗn loạn, trái 

lại, khởi điểm của những lần sa ngã lớn lao thường do những chuyện lặt 

vặt không ra gì, chẳng hạn: một sự hưởng lạc nhỏ nhen, một phút yếu 

đuối, một sự ưng thuận có thể chính đáng nhưng thiếu hi sinh, hãm 

mình, một thú vị được phép nhưng không thích hợp...Tất cả dần dần lớn 

mạnh rồi sinh sôi, nẩy nở khiến linh hồn trở nên mù tối,ơn thánh mất 

hẳn chỗ đứng, sau đó cuộc say mê lầm lạc đó sẽ chiến thắng và thống trị 

linh hồn. 

Ôi não nề thay cho Trái Tim Thiên Chúa, Tình Yêu bất tận phải chứng 

kiến vô số linh hồn thờ ơ lao mình vào vực thẳm hận thù. 

35-  Đừng mất lòng trông cậy Chúa. 
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(trg 243) 

Cha đã bị các linh hồn xúc phạm quá lẽ, khi chúng nộp Cha cho quân 

thù. 

Vì chính chúng là quân thù, thì khí giới chúng đang dùng để hãm hại 

Cha là tội lỗi của chúng. 

Không phải chỉ có những sự sa ngã lớn mới gây tổn thương cho Cha 

đâu. Sở dĩ cái hôn của Giuda đã xé cõi lòng Cha vì lẽ nó là một trong 12 

môn đệ của Cha, những kẻ Cha mong đợi nhiều tình yêu, nhiều an ủi, 

nhiều trìu mến. 

Cha cũng đợi các con đem thuốc thơm rịt lại các vết thương, nhẹ nhàng 

lau mặt vấy máu và sưng húp của Cha, giúp Cha ban ánh sáng cho vô số 

linh hồn mù lòa mà trong đêm tối, chúng hằn học mò mẫm đến bắt, trói 

và đem Cha đi hành quyết. 

  

Các con đừng bỏ Cha quạnh hiu một mình, các con hãy tỉnh thức và kết 

hiệp cùng Cha mà cầu nguyện vì kẻ thù Cha đã tới kia rồi. 

Khi quân dữ xông lại bắt Cha, Cha bảo với chúng: "Chính Ta đây". 

Cha còn phải lập lại lời này cho vô số linh hồn đang lâm nguy sa chước 

cám dỗ. "Chính Ta đây". Đúng vậy. Con vừa phản Cha, vừa nộp Cha, 

nhưng chẳng sao cả, các con cứ đến, vì Cha là Cha của các con. Nếu các 

con ưng thuận và còn đủ thời giờ, Cha sẽ tha thứ cho con. Đáp lại việc 

con trói Cha bằng giây tội lỗi , Cha sẽ buộc con bằng tình yêu của Cha. 

"Con hãy đến, Cha là Đấng yêu thương con, Đấng đã đổ hết máu mình 

ra vì con. Cha thương xót sự  khốn khổ của con, Cha khát khao ấp ủ 

con. Hỡi các linh hồn, hãy đến, Cha là lòng Thương xót vô biên. Đừng 
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sợ, Cha sẽ không phạt và xua đuổi con đâu. Trái lại, Cha sẽ mở Trái 

Tim Cha và yêu thương con với  nồng độ thiết tha hơn. Cha sẽ rửa lớp 

dơ bẩn của con trong Máu từ các Vết thương của Cha. 

  

(trg 244) 

Ôi còn gì buồn khổ cho bằng sau bao lần khan tiếng kêu mời, mà các 

linh hồn vẫn làm ngơ, mù lòa, vong ân. Chúng thản nhiên tiếp tục trói 

Cha đem đi giết. 

  

Sau khi tặng Cha chiếc hôn phản bội, Giuda ra khỏi vườn, nó rõ cái tội 

ác tày trời của mình nên đã ngã lòng tuyệt vọng. Ai có thể lường được 

nỗi đau đớn của Cha khi Cha chứng kiến cảnh môn đệ của Cha bước 

vào cõi hư mất. 

Giờ định đã đến. Cha cho quân dữ hoàn toàn tự do và Cha phó mình với 

sự hiền lành của con chiên. Tức thì chúng lôi Cha vào nhà Cai pha. Nơi 

đây Cha được tiếp đón bằng những lời nhạo báng nhục mạ, cũng nơi 

đây một đứa đầy tớ giữ ngựa đã tặng Cha cái tát tai đầu tiên. 

  

Josefa! Cái tát tai đầu tiên, con hãy nhớ kỹ điều này, cái đau của tát tai 

có đau hơn cái đau của trận đòn không? Không! Thật vậy, nhưng trong 

cái tát tai đầu tiên ấy, Cha thấy cái trọng tội đầu tiên của vô số linh hồn 

đầy ơn nghĩa Cha mãi đến giây phút ấy. Và sau cái thứ nhất, sẽ có biết 

bao và biết bao cái khác. Cái gương xấu sẽ lôi cuốn biết bao linh hồn 

đến cùng một nguy khốn, có thể cùng cái hiểm họa của kẻ chết trong 

tội. 

36. THÂN NHÂN XA LÁNH, 
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ĐỪNG TÒ MÒ, PHẢI TRÁNH DỊP TỘI 

(trg 244) 

   

"Các môn đệ bỏ rơi Cha, chỉ có Phêrô lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng 

chẳng kém sợ hãi, đang thấp thoáng theo sau, lẩn trốn giữa đám đầy tớ. 

  

Quanh Cha chẳng có ai khác hơn là những kẻ cáo gian, chúng bịa ra sự 

này sự khác để sao kích động được lòng căm phẫn của các quan tòa bất 

công. Những kẻ đó đã có lần hoan hô phép lạ của Cha thì hôm nay lại 

lớn tiếng tố cáo Cha, chúng gọi Cha là quân phản loạn, khinh thường 

ngày Sabat, là tiên tri giả. Đoàn người đó còn thốt ra những lời ngạo 

mạn,chống báng cùng hăm he, dọa nạt Cha nữa. 

  

Ở các môn đệ yêu dấu của Cha, các nhân chứng cuộc sống, lời giảng 

cùng phép lạ của Cha. Các con đâu hết rồi. 

Chao ôi! tất cả những kẻ mà Cha mong đợi một vài cử chỉ yêu thương 

đều biến mất, không một ai đến để bảo vệ Cha. Cha phải bơ vơ một 

mình giữa đoàn người gian ác, bọn chúng vu cáo Cha những tội tồi tàn. 

Chúng bủa vây Cha chằng khác nào đoàn sói hung hăng muốn phanh 

thây Cha. Kẻ này vả vào mặt Cha, đứa kia phun nước miếng bẩn thỉu 

vào mình Cha, đứa khác lại la ó chế nhạo. 

  

Đang khi Trái Tim Cha phó mặc cho chừng ấy cực hình để cứu các linh 

hồn ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi thì Phêrô, kẻ mà Cha sắp ban quyền 

Giáo Chủ, kẻ mà mấy giờ trước đây hứa theo Cha cho đến chết, kẻ mà 
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bấy giờ có thể làm chứng cho Cha, lại trả lời câu hỏi tầm thường bằng 

một sự chối quanh, lần thứ hai bị vặn hỏi lại thề rằng: không bao giờ 

biết Cha và cũng không bao giờ là môn đệ của Cha. 

A Phêrô! Lần thứ ba, con không những thề thốt không biết Cha mà còn 

chối Cha với những lời chửi rủa thậm tệ. 

  

Này các linh hồn tuyển chọn, các con có lường được những nỗi đau 

đớn, buồn khổ của Trái Tim Cha, Trái Tim bừng cháy và tiêu hao vì lửa 

tình. Chính khi bị những người thân yêu chối bỏ, khi mà thế gian nổi lên 

chống báng, miệt khinh cùng hành hạ, đem Cha đi giết. Cha ngoảnh lại 

tìm những người thân yêu thì chẳng thấy chúng đâu. Ôi não nề và đắng 

cay chừng nào! 

  

"Cha sẽ hỏi các con cũng như Cha đã hỏi Phêrô rằng: Các con đã quên 

những chứng cớ tình yêu mà Cha ban cho các con, những giây thắt chặt 

các con vào Cha, những lời hứa trung thành và bảo vệ Cha đến chết rồi 

sao? 

  

Nếu các con quá yếu đuối, quá kinh sợ dư luận, các con lấy đến xin Cha 

sức mạnh để chiến thắng. Các con đừng ỷ lại sức mạnh của các con, 

luôn luôn phải chạy đến cầu cứu nơi Cha với niềm tin cậy vững vàng 

bởi Cha sẽ nâng đỡ các con. 

"Nếu các con sống giữa thế gian đầy nguy khốn và đầy dịp tội, các con 

đừng bao giờ hiện diện vào những nơi hiểm nghèo đó. Mặc dù rất 

cương quyết và can đảm, Phêrô cũng đã sa ngã vì đã chẳng thắng được 

tính hiếu kỳ tai hại đó! 
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Các con đang làm việc trên cánh đồng hay trong vườn nho của Cha, nếu 

vì trường hợp nào đó các con cảm thấy mình làm việc để thỏa mãn nhân 

tính, các con hãy chạy trốn ngay. Nhưng nếu các con làm vì đức vâng 

lời, mưu cầu vinh hiển cho Cha và cứu rỗi các linh hồn, các con đừng 

sợ, Cha sẽ bảo vệ các con để các con vượt qua nguy khốn cách dễ dàng. 

  

Khi quân dữ dẫn Cha đến ngục tù, Cha nhận ra Phêrô giữa mấy đứa 

chăn lừa, Cha đưa mắt nhìn Phêrô và nó nhìn lại Cha, rồi  nó ăn năn 

khóc lóc thống thiết về lỗi lầm nó đã phạm. 

Cùng bằng cách đó, Cha đưa mắt nhìn những linh hồn tội lỗi. Nhưng nó 

đâu có nhìn lại Cha, vì vậy hai cái nhìn đâu có gặp nhau. 

  

Chao ôi, biết bao lần Cha phải ngao ngán tuyệt vọng, không sao tìm 

được cái nhìn lại của nó. Linh hồn mù lòa chẳng nhìn thấy Cha, Cha âu 

yếm giục nó, nhưng nó không chịu nghe Cha. Cha gọi đích danh nó, nó 

cũng chẳng trả lời Cha. Cha đánh thức nó dậy bằng những nỗi đau khổ, 

nhưng nó cũng không thể nào tỉnh giấc được. 

  

Ở những linh hồn yêu thương, nếu các con không nhìn về trời, thì dưới 

thế này chúng con là những sinh vật không còn biết lẽ phải. 

Các con hãy ngước nhìn lên cùng đích  của các con… Quê hương đang 

chờ đón các con. Các con hãy tìm Thiên Chúa của các con, các con sẽ 

luôn luôn tìm được Người. Mắt Người hằng nhìn ngắm các con,  và các 

con cũng sẽ tìm được trong cái nhìn của Người sự bình an và sự sống. 
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37. Chúa Giêsu trong tù đêm thứ Năm Tuần Thánh 

(trg 249-251) 

  

"Con hãy nhìn xem Cha trong ngục tù, nơi đây gần trọn đêm Cha bị 

giam cầm, để rồi bọn quân dữ hùa nhau đến chế diễu, nhục mạ nguyền 

rủa Cha, chúng còn dùng gậy gộc đập túi bụi vào đầu, vào mình Cha. 

Khi đập đã chán, chúng cũng chưa mở trói cho Cha, chúng bỏ Cha cô 

quạnh nơi tối tăm, ẩm ướt đó. 

Để làm ghế ngồi, chúng tặng cho thân thể đầy thương tích của Cha một 

hòn đá buốt lạnh. 

  

Josefa, chúng ta hãy so sánh nhà tù đây với Nhà Tạm, và nhất là với 

lòng dạ kẻ rước Mình Thánh Cha. 

-Trong ngục thất, Cha bị giam giữ chưa đầy một đêm, nhưng nơi Nhà 

Tạm Cha phải ở đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. 

-Trong lao tù, Cha bị hành hạ nhục bởi quân dữ, chúng coi Cha là kẻ thù 

của chúng. Còn nơi Nhà Tạm, biết bao nhiêu lần Cha cũng phải gánh 

chịu các điều đó do những kẻ gọi Cha bằng Cha, nhưng chúng chẳng có 

một cử chỉ nào của kẻ làm con! 

-Trong ngục tù, Cha đau khổ vì lạnh, vì đói và khát, vì buồn ngủ, vì đau 

nhức, vì xấu hổ, vì quạnh hiu, vì bị chê bỏ. Nhưng nơi vô số Nhà Tạm 

mà Cha thấy suốt thời gian vô tận, thì lại thiếu hẳn tình yêu nơi bao 

nhiêu trái tim cóng lạnh. 

-Thân thể rách nát của Cha phải vô cùng xót xa, chẳng khác nào tảng đá 
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giá buốt trong nhà tù. Nơi Nhà Tạm, đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu 

đêm trôi qua, Cha hết sức ước ao đợi chờ linh hồn này, linh hồn  kia đến 

viếng thăm, và rước Cha vào lòng, nhưng nó không chế ngự được tính 

lười biếng, nó sợ hại sức khỏe, nó dành tất cả thì giờ và sinh lực cho 

công việc và dĩ nhiên là nó không đến. 

38- Nhà tù và Nhà Tạm 

  

Này linh hồn yêu dấu. 

Cha mong chờ con đến giải khát cho Cha, an ủi Cha trong cơn sầu 

muộn, sao con chẳng đến ? 

 Đã bao lần Cha khát khao các linh hồn, Cha thèm thuồng sự trung 

thành và lòng quảng đại của chúng. Chúng không thể nào làm dịu cơn 

đói khát quá lẽ dường này bởi một cử chỉ hãm mình nhỏ nhặt sao ? 

Chúng không thể nào giải cơn sầu muộn của Cha bởi sự ân cần và 

thương hại của chúng sao? 

Khi phải chịu một khổ đau nào đó, chẳng hạn như bị bỏ quên, bị khinh 

chê, bị bất mãn, bị cực khổ trong linh hồn hay thể xác thì chúng không 

thể thì thầm với Cha như thế nầy sao: "Điều này sẽ xoa dịu nỗi buồn 

phiền của Chúa". "Sẽ làm bạn cùng Chúa trong chốn cô quạnh". A! Nếu 

chúng biết kết hợp với Cha như vậy, chúng có thể vượt qua các khó 

nguy một cách bình an, linh hồn chúng trở nên vững mạnh biết bao và 

Trái Tim Cha cũng được an ủi dường nào. 

  

-Trong khám lạnh, biết bao lời tục tĩu phun ra chống báng Cha khiến 

Cha vô cùng xấu hổ, nhưng càng xấu hố hơn khi Cha nghĩ đến một ngày 

kia, biết bao lời lẽ tương tự lại thốt ra từ miệng lưỡi những kẻ yêu dấu. 
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-Và khi Cha bị những bàn tay bẩn thỉu tát vào Mặt Cha, đấm vào mặt 

Cha, thì Cha cảm thấy Cha sẽ còn bị tát, bị đánh mãi mãi bởi những linh 

hồn rước Cha một cách khiếm nhã, chúng đạp Cha bằng những hành 

động tội lỗi lập đi lập lại thường ngày  cách cố tình. 

-Sau hết, trong nhà tù, khi Cha bị xô ngã, bị trói chặt không chỗi dậy 

nổi, chúng bỏ Cha nằm sõng sượt. Cha thấy một ngày nào đó, vô số linh 

hồn sẽ gạt Cha ra để chúng được thỏa thích, chúng sẽ kéo lê Cha bằng 

những thói vô ơn của chúng. Chúng sẽ xô đẩy Cha, tái diễn cái ngã dập 

thê thảm bằng cách kéo dài sự cô quạnh của Cha. 

  

Các linh hồn ơi, các con hãy đến với Cha trong ngục tù của Cha, các 

con hãy nhìn ngắm Cha trải qua suốt đêm ấy trong đau thương, và nỗi 

đau đớn đó vẫn tái diễn trong quạnh hiu và lạnh nhạt của các linh hồn 

đối với Cha trong rất nhiều Nhà Tạm. 

Các con có muốn dâng cho Cha một chứng cớ tình yêu của các con 

chăng? 

Các con hãy tặng cho Cha trái tim yêu đương của các con để làm nhà tù 

tình yêu cho Cha. 

Các con hãy trói Cha trong dây xích tình yêu của các con, 

hãy phủ lên Cha tình yêu mến của các con, 

hãy cho Cha bớt đói bằng lòng quảng đại của các con. 

hãy cho giãn khát bằng lòng sốt mến của các con, 

hãy an ủi cơn sầu của Cha bằng  sự trung thành hiện diện của các con, 

hãy xua đuổi các nhuốc hổ của Cha bởi lòng trong sạch và ý tưởng ngay 
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lành của các con. 

  

Nếu các con muốn Cha nghỉ yên nơi các con, hãy chuẩn bị cho Cha một 

chỗ nằm bằng những hành động khắc khổ, hãm mình, cầm hãm trí 

tưởng tượng bằng cách dẹp đi những xúi bẩy của dục tình. Khi đó, trong 

cái yên tĩnh của tâm hồn các con, Cha sẽ ngủ ngon giấc và các con sẽ 

nghe được tiếng dịu dàng êm ái Cha nói với các con: "Bạn ơi, hôm nay 

bạn là sự an nghỉ của Ta. Ta sẽ là sự an nghỉ muôn đời của bạn. Bạn giữ 

Ta trong nhà tù trái tim bạn với nhiều tình mến, như vậy phần  thưởng 

Ta ban cho bạn sẽ vô cùng tận, và không bao giờ bạn tiếc những gì bạn 

hi sinh cho Ta suốt đời bạn". 

39- Philatô: hình bóng tính cả nể 

      Ngày 20-3-1923 

     (trg 252) 

Tảng sáng hôm sau, Caipha hạ lệnh điệu Cha đến Philato, để ông này 

tuyên án xử tử Cha. 

      Philato khôn khéo hỏi Cha, hy vọng tìm được một lý do chính đáng 

để xử tử, nhưng không tìm được lẽ nào hết, ông ta liền cảm thấy lương 

tâm kinh hoàng trước việc bất công ông toan làm. Để trốn tránh trách 

nhiệm, hắn truyền nộp Cha cho Herode. 

      Philato là hình bóng những linh hồn đứng giữa tiếng thúc giục của 

ơn thánh và tình dục, hạng người hoàn toàn lệ thuộc vào dư luận, vào 

lòng tự aí thái quá của chúng. 

Đứng trước một cám dỗ hoặc dịp nguy hiểm ư ? Chúng tự làm mình mù 

quáng, lý luận sai lầm cho đến khi táo bạo cả quyết là không có nguy 

hiểm, xấu xa, cho mình là đủ khôn ngoan xét đoán, không cần bàn hỏi ý 
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kiến ai. Chúng sợ con mắt người đời nhìn nhận là cuồng dại, chúng 

thiếu nghị lực tự thắng, và đi qua bên ơn thánh, chúng sa ngã từ dịp này 

sang dịp khác, cuối cùng nộp Cha cho Herode như Philato. 

Với các linh hồn ít có cơ hội xúc phạm đến Cha, thì nó phải chiến đấu. 

Muốn thế, nó phải hạ mình, phải chịu trái ý, mất lòng, nhưng nếu nó 

không quen theo ơn thánh,  không quen thành thật tố cáo chước cám dỗ, 

linh hồn đó sẽ tự biện hộ cho mình rằng: chẳng có lí do nào buộc mình 

phải tránh cái nguy hiểm đó, phải khước từ cái thỏa thích ấy, lập tức nó 

sẽ ngã quị trong cái nguy hiểm hơn. Cũng như Philatô, nó sẽ quáng mắt, 

sẽ mất hết can trường để hành động cách chính trực, nếu không liền khi 

đó, thì dần dần nó sẽ nộp Cha cho Herode. 

40- "NƯỚC TA KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN” 

Ngày 21 tháng 3 năm 1923 

(trg 254) 

      Khi Philato hỏi, Cha không trả lời câu nào hết. Nhưng khi ông ta 

phỏng vấn đến câu: "Ông có phải là Vua Do Thái không?", thì lập tức 

Cha trả lời, uy nghi, trịnh trọng : "Ngài nói đúng, tôi là Vua, nhưng 

nước tôi không phải nước thế gian". 

      Đó là câu linh hồn cần trả lời can đảm, cả quyết, khi gặp trường hợp 

phải thắng tính cả nể, hoặc chịu đau thương, xỉ nhục, dù có thể tránh 

thoát dễ dàng : 

“Không, nước tôi không tìm ân huệ người đời. Tôi đang về quê thật tôi, 

nơi yên vui hạnh phúc đang chờ đợi tôi. Dưới trần gian này, tôi không 

quan tâm đến dư luận người đời, một chú trọng chu toàn hẳn hoi nhiệm 

vụ của tôi. Nếu có vì đó tôi phải đau thương, nhục nhã, tôi sẽ không lùi 

bước : tôi lắng nghe tiếng ơn thánh kêu gọi, còn tiếng xác thịt, xin để 

chết. Nếu sức riêng tôi không làm được, tôi sẽ đi tìm ơn cứu giúp, lời 
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chỉ bảo, vì tôi biết rằng lòng tự ái và tình dục thường rất hay làm linh 

hồn mù quáng, để kéo nó về đàng tội". 

41- TẠI TOÀ VUA HERODE, 

       Ngày 21 tháng 3 năm 1923 

       (cuối trg 254-255) 

  

      Vì cả nể, và vì sợ phải chịu trách nhiệm, ông Philato hạ lệnh điệu 

Cha đến Herode. Ông vua này là một người bất lương chỉ tìm thỏa mãn 

dục tình lăng loàn của ông. 

      Ông vui mừng thấy Cha đến trước toà án ông, hy vọng được giải trí 

vì lời nói và phép lạ của Cha. 

      Hỡi các linh hồn yêu dấu, hãy xem sự cay cực Cha phải chịu trước 

mặt con người hư nết này mà mỗi câu hỏi, mỗi cử chỉ, mỗi hành động 

đều làm Cha thêm xấu hổ. 

      Hỡi các linh hồn đồng trinh thanh tịnh, hãy đến vây quanh bạn trăm 

năm của các con. Hãy nghe các chứng nhân gian giảo chỗi dậy chống 

báng Cha. Hãy xem đám dân hèn công phẫn điên cuồng diễu cợt xỉ vả 

Cha. 

      HERODE BẤT MÃN 

      Herode đợi Cha trả lời những câu hỏi mỉa mai của ông, để chữa tội 

và bênh vực Cha, nhưng Cha không hề hở môi, hết sức giữ im lặng 

trước mặt ông. Chính sự im lặng đó làm chứng chức quyền cao cả Cha, 

vì những lời hèn hạ đó không đáng chen lẫn vào những lời rất trong 

sạch Cha. 

      Khi ấy, lòng Cha kết hợp chặt chẽ với Cha Cả trên trời. Cái nguyện 

ước giốc đổ đến giọt máu cuối cùng vì các linh hồn Cha yêu dấu, hao 

mòn lòng Cha. Ý tưởng đến những linh hồn một ngày kia sẽ theo Cha, 
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vì thấy gương sáng, và lòng độ lượng Cha, đốt thêm lửa mến trong Trái 

Tim Cha. Không những Cha vui mừng giữa những câu chất vấn hãi 

hùng đó. Cha còn khao khát đi ngay đến nơi tử hình. 

      Sau khi chịu những nhục nhã đê hèn nhất, qua những phút im lặng 

hoàn toàn, Cha bị coi là người dại. Họ mặc áo trắng cho Cha, làm dấu 

chế diễu, và điệu Cha về trả Philato, giữa tiếng kêu la lối của đám dân 

hèn. 

42- CHÚA TRỞ LẠI DINH PHILATO 

      ý nghĩa sự nguy hiểm khi nhượng bộ ý riêng. 
      Ngày 21 tháng 3 năm 1923 

      (trg 255) 

Con hãy xem, ông quan này kinh hãi, bối rối thế nào? Ông không biết 

thi hành làm sao đối với Cha, sau hết, để thử nguôi lòng dân đang đòi 

gào thét giết Cha, ông hạ lệnh đánh đòn ! 

      Đó là tình hình một linh hồn thiếu can đảm, cao thượng, phá tan 

những đòi hỏi của thế gian, xác thịt, và tình dục. Thay vì chiến đấu với 

chước cám dỗ, cắt đứt căn nguyên những điều mà họ biết không phát 

sinh bởi tình thần tốt, theo như lương tâm đòi hỏi, họ liều nhượng bộ 

một ý thích nhỏ mọn này, chiều theo một vui sướng hư hèn kia. Có khi 

thắng mình được một điểm, họ lại hàng phục một điểm khác đòi nhiều 

nghị lực hơn. Hoặc một vài trường hợp họ hy sinh được, thì trong nhiều 

dịp khác khi cần cởi bỏ cả những sự rất bé mọn nuôi lòng cảm dục, vừa 

ý xác thịt, để trung thành với ơn thánh, hoặc vâng giữ pháp luật, thì họ 

lại ngại ngùng. Nửa nuông chiều ý thích, nửa theo sự đòi hỏi của tình 

dục, họ kể như vậy là đã dẹp yên tiếng lương tâm cắn đứt. 

NHỮNG CUỘC TỐ GIÁC nguy hại 

      Thí dụ một linh hồn khác về việc cáo giác nết xấu mà họ khám phá 

thấy trong anh em. Không phải tình thương mến, không phải vì lo lắng 
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làm điều thiện, mà chính là tình dục kín đáo, một sự ghen tương ngấm 

ngầm khiến họ có ý muốn ấy. Ơn thánh và lương tâm lên tiếng báo 

nguy, cảnh cáo cho biết có một tinh thần xấu đang điều khiển họ, và 

việc bất công họ toan làm. Có lẽ linh hồn đó đã chiến đấu được lúc đầu, 

nhưng tình dục không trị trước làm tắt hết ánh sáng và can đảm để xua 

đuổi ý nghĩ quỉ quái kia đi. Linh hồn đó lại bày một mưu chước khác là 

giữ kín một phần câu truyện, chứ không giữ cả. Họ tự bào chữa rằng : 

Phải cho kẻ khác biết, tôi chỉ nói mấy lời thôi… 

      Hỡi linh hồn kia con cũng như Philato, phó Cha để chịu đòn là như 

vậy. Rồi ra, tình dục sẽ cưỡng ép con làm trọn việc. Con đừng tin hành 

động thế là nguôi được sự khát khao của nó. Hôm nay, con bước một 

bước; ngày mai, con lại bước xa hơn. Và nếu, con hàng phục một dịp 

nhỏ, chắc chắn con sẽ lùi bước trước một cám dỗ nặng hơn. 

43- CHÚA BỊ ĐÁNH ĐÒN 

Tiếng gọi của các thương tích 

Ngày 21 tháng 3 năm 1923 

(giữa trg 256) 

"Và bây giờ, hỡi các linh hồn rất yêu của lòng Cha, hãy nhìn xem Cha 

bị điệu đến nơi chịu đòn kinh khủng, hiền lành như con Chiên. 

      Thân Cha đã đầy vết thương, mệt lử, phen này lại bị lý hình hung 

tàn vô độ, lấy roi lấy gậy đánh đập tơi bời túi bụi. Các xương Cha giãn 

ra, đau đớn lắm. Toàn thân rách nát. Những mảnh Thịt bay theo roi vọt, 

Máu tứ chí bắn tung toé. Cha coi thảm não, không ra hình người nữa. 

      Ôi, các con có thể nhìn Cha giữa biển đắng cay này, mà lòng không 

cảm động sao? Hỡi các con Cha đã chọn, không phải là lí hình sẽ yên ủi 

Cha, chính là bổn phận các con phải bớt đau giảm khổ cho Cha. Hãy 

nhìn các vết thương Cha, và xem có ai đã đau đớn dường ấy để tỏ tình 
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yêu các con không? 

44- CHÚA ĐỘI MŨ GAI 

      Ý nghĩa con đường tuân ý Chúa 

     Ngày 22 tháng 3 năm 1923 

     (trg 258) 

  

      Khi lý hình đánh Cha đã mệt, chúng kết mũ gai đóng vào đầu Cha, 

vừa đi ngang mặt Cha vừa chế diễu : "Thưa Đức Vua, chúng tôi kính 

chào Ngài". 

      Kẻ xỉ vả, kẻ đánh đầu, mỗi người lại thêm một đau đớn mới vào 

những thống khổ đã tan nát thân Cha. 

      Hỡi các linh hồn yêu dấu, hãy nhìn ngắm Cha bị các tòa kết án, bị 

trao phó cho dân hèn xỉ vả, xúc phạm, bị đánh đòn dữ tợn, và nếu như 

thế cũng chưa đủ khiến Cha nên đê hèn nhất, họ còn bắt Cha đội mao 

gai, mặc áo đỏ, chào nhạo như ông Vua hề, liệt vào hạng người điên 

ngu. 

      Phải, Cha là Con Thiên Chúa, Đấng giữ gìn vũ trụ, nhưng Cha muốn 

mắt người đời coi Cha như một người rốt bét nhất, đáng khinh nhất. 

Cha không trốn nhục nhã, trái lại Cha đã ôm lấy hết để đền tội kiêu căng 

nhân loại, lôi kéo nhiều linh hồn theo gương Cha. 

      MẠO GAI chữa tội kiêu căng 

      Cha để đầu đội vòng gai nhức nhối, hầu chữa tội bao linh hồn kiêu 

ngạo không muốn chịu đựng những điều giảm thế giá họ trước mắt 

người đời. 
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      Cha vui lòng cho vai Cha mang áo chế diễu, bị khinh là ngu dại, để 

nhiều linh hồn đừng ngại theo Cha trên con đường mà thế gian cho là 

hèn kém, và có khi chính các linh hồn đó tưởng là bất xứng bậc mình. 

      Không phải thế, hỡi các linh hồn yêu dấu, không con đường nào đê 

hèn hết, khi phải tuân theo Thánh ý Đức Chúa Trời. 

      Hỡi những kẻ được ơn bên trong gọi theo bậc ấy, các con đừng 

cưỡng, đừng vịn lẽ nào kiêu căng để vừa theo ý Chúa, vừa theo ý 

mình. Đừng tin rằng các con sẽ tìm thấy yên vui, hạnh phúc trong một 

bậc huy hoàng hơn kém trước mắt người đời. Các con chỉ thấy trong sự 

vâng phục ý Chúa, làm tròn mọi việc Chúa đòi hỏi. 

      ĐỪNG TÌM danh vọng trần gian 

      Thế gian còn có những linh hồn khác tìm đặt tương lai mình ngay ở 

dưới đất ! Linh hồn kia bị sức quyến dũ bí mật lôi cuốn, đem lòng yêu 

một người nào đó, mà họ khám phá thấy có đức tính tốt, có danh dự, có 

lòng tin cậy, đạo đức, có lương tâm nhà nghề, có tinh thần gia đình… 

tóm lại có tất cả những cái cần ái tình đòi hỏi. Nhưng thình lình, trí óc 

bị tính kiêu căng xâm chiếm lòng ham thích khoe khoang trước mắt 

người đời chưa được thoả mãn, tuy đàng khác nguyện vọng của trái tim 

đã tạm đủ. Thế là linh hồn đó quay đi chỗ khác tìm thêm cái gì khiến 

người đời chú ý hơn, nổi tiếng bề ngoài là giầu sang hơn. 

      Ôi, linh hồn đó đã cố chấp làm mình mù quáng. Hỡi con, chắc chắn 

là con không thể tìm được hạnh phúc ở thế gian, chớ chi, sau khi đã 

gieo mình vào chỗ hiểm nguy như vậy, con biết tìm hạnh phúc nơi đời 

sống khác. 

      TÍNH TỰ ÁI là vòng gai sắc nhọn 

      Cha sẽ nói gì về số đông linh hồn kia, Cha gọi theo đường trọn lành, 

yêu mến, lại giả điếc không nghe tiếng Cha. 
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      Họ tuyên bố sẵn sàng vâng ý Cha, noi theo, kết hợp với Cha, nhưng 

lại đóng mạo gai vào đầu Cha. Sai lầm chừng nào. 

      Đấy chính là những linh hồn Cha ước ao nhận làm bạn trăm năm, 

Cha biết thấm thía từng cảm tình sâu kín nhất của lòng họ. Cha quí yêu 

họ thiết tha cực độ, lôi kéo họ đến chỗ, mà theo sự khôn ngoan, Cha biết 

họ sẽ tìm được phương thế chắc chắn nhất đi đến đỉnh thánh thiện. Ở 

đây, Cha sẽ tỏ Trái Tim Cha cho họ, ở đấy, họ sẽ mến Cha hơn, hiến 

dâng Cha nhiều linh hồn hơn. 

      Nhưng đối lại, chỉ thấy phản kháng và lầm đường. Bao linh hồn mù 

lòa vì kiêu căng, muốn kẻ khác tôn trọng trái phép, ham mê chiều 

chuộng ý riêng, lòng đầy tham vọng hư hèn trở nên kẻ tai mắt, họ bị 

thua những lý luận giả trá, và cuối cùng từ chối con đường Tình yêu chỉ 

dậy. 

      Ý RIÊNG là gai nguy hiểm 

      Hỡi linh hồn Cha lựa chọn, các con có tin rằng các con sẽ làm vinh 

danh Cha như Cha muốn, khi các con theo ý thích riêng chăng ? 

      Các con có tin đã làm trọn ý Cha, khi chống lại ơn thánh mời gọi 

các con về nẻo đường mà lòng kiêu căng các con chối bỏ ? 

      Gioséppha hỡi, biết bao linh hồn bị tính kiêu căng làm mù tối. Cha 

muốn con hôm nay thêm nhiều việc khiêm nhường, tuân phục ý Chúa, 

xin cho nhiều linh hồn bước theo lối Cha chỉ dẫn với hết tình yêu 

thương. 

45- DÂN CHÚNG TRỌNG BARABA HƠN CHÚA GIÊSU 

      Ngày 23 tháng 3 năm 1923 

     (giữa trg 260) 
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Kêu gọi các linh hồn lựa chọn : hãy đặt thánh ý Chúa lên trên hết 

      Sau khi đội triều thiên gai, mặc áo đỏ, quân dữ điệu Cha đến 

Philato, mỗi bước đi là một bước kêu la, xỉ nhục, nhạo cười. 

      Philato không tìm thấy nơi Cha một tội nào đáng chết, ông lại phỏng 

vấn Cha, vặn Cha vì sao ông có quyền trên Cha, mà Cha không trả lời. 

Khi ấy, Cha không im lặng nữa, Cha đáp : Ông sẽ không có quyền nào 

nếu Bề trên không cho ông, nhưng cần phải trọn lời Kinh thánh. Nói 

xong, Cha lại im lặng, phó mình mặc họ. 

      Philato bối rối vì lời vợ vừa báo, một bên là tiếng lương tâm cắn rứt, 

một bên sợ dân nổi loạn chống ông, nếu không xử tử Cha, nên ông cho 

dân xem hình tượng thê thảm Cha vừa phải đòn, và tìm cách tha Cha, 

giết Baraba một tên trộm cướp thay. Nhưng dân chúng đồng thanh thét 

lên ầm ầm : Giết chết nó đi, chúng tôi muốn giết nó đi, xin tha Baraba. 

      GƯƠNG HY SINH cao cả 

      Hỡi linh hồn mến Cha, các con xem họ so sánh Cha với tên trộm 

cướp hay nói đúng hơn, họ hạ Cha xuống hàng tội nhân bất hảo nhất thế 

nào. Các con hãy nghe tiếng lũ đông gầm thét diên cuồng xin xử tử Cha. 

      Thay vì trốn tránh xỉ nhục đó, Cha nhận lấy vì yêu các linh hồn và 

yêu các con. Cha muốn tỏ cho các con hay lòng yêu đó không những 

khiến Cha chịu chết, mà còn chịu cả khinh bỉ, nhuốc nha, bị cả những 

người Cha sắp đổ máu ra vì họ, ghét bỏ Cha. 

      Họ gọi Cha là tên phiến loạn, ngu si, điên dại. Cha nhận hết một 

cách rất hiền lành, khiêm nhường. 

      Các con đứng tưởng lúc ấy Cha không cảm thấy ngại ngùng, đau 

đớn. Trái lại, Cha muốn tính loài người nơi Cha thử hết mọi đau khổ 

chính các con phải chịu, để gương sáng Cha sẽ phấn khởi các con trong 



Page 60 of 101 
 

mọi trường hợp của đời sống. 

Khi điểm giờ đau thương này, cái giờ Cha có thể tránh cách rất dễ 

dàng, nhưng Cha không tránh, một thiết tha ôm lấy, để làm trọn 

Thánh  Đức Chúa Cha, sửa lại vinh quang của Người, đền tội thế gian, 

chuộc lại hạnh phúc cho các linh hồn. 

      ĐỪNG TRỐN TRÁNH xỉ nhục 

      Chỗ này, ta trở lại nói với các linh hồn, đã nói đến hôm qua, tức là 

những kẻ được gọi vào bậc trọn lành, nhưng đã hơn một lần, cãi trả 

tiếng ơn thánh kêu mời rằng : Tôi cam chịu sống mãi trong khung cảnh 

tối tăm này thế nào được ? Tôi không quen thứ đời sống này, những 

việc rất hèn như kia ... Gia đình tôi, bạn hữu tôi sẽ cười chê, vì tôi có 

năng lực, đi chỗ khác có thể ích lợi hơn ... 

      Cha muốn trả lời những người đó rằng : 

        Khi Cha sinh bởi Cha mẹ nghèo nàn, không ai biết đến, xa quê 

hương, nhà cửa, trong hang bò lừa, giữa một mùa khổ nhất trong năm, 

vào giờ giá rét, tối tăm nhất trong đêm, hỏi rằng Cha có từ chối, ái ngại 

không? 

      Ba mươi năm trường, Cha nếm hết mọi mùi khó nhọc trong đời 

sống thợ thuyền, Cha cùng với Thánh Giuse Cha nuôi Cha, chịu chung 

những nỗi khinh bỉ của khách hàng nhờ làm công cho, Cha không nề 

quản giúp đỡ Mẹ Cha săn sóc cửa nhà túng bấn. 

      Nào Cha chẳng đủ tài năng hiểu biết hơn, dù theo một nghề thợ mộc 

thô hèn như thế sao, Cha là hồi 12 tuổi đã dậy dỗ các tiến sĩ trong đền 

thờ. Nhưng đó là Thánh  Đức Chúa Cha, sống như thế Cha đã làm vinh 

danh Người. 

      KHỔ NHỤC cương quyết lướt thắng 
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      Khi mới bước vào đời sống công khai, Cha có thể tỏ mình ra ngay là 

Chúa Cứu thế, là Con Thiên Chúa, hầu bắt dân chúng suy phục, khiến 

họ chú ý hơn vào đạo lý Cha, nhưng Cha không làm thế, vì Cha không 

ước ao chi hết ngoài sự hoàn thành Ý Đức Chúa Cha. 

      Khi đến giờ thương khó, kẻ này hành hạ, kẻ kia xỉ vả, người thân bỏ 

trốn, dân chúng vô ơn, toàn thân khổ sở không tả xiết, tính tự nhiên ái 

ngại vô ngần, thì Cha lại càng đem lòng yêu mến thiết tha vâng nhận 

Thánh ý Đức Chúa Cha hơn. 

      Hỡi linh hồn lựa chọn, hãy nhận kỹ rằng : khi các con thắng được 

những trái ý tự nhiên, những phản đối gia đình, hoặc dư luận thế gian, 

khi các con hoàn toàn vâng theo ý Chúa, thì đó là giờ các con được 

hưởng những vui thú dịu dàng vô tả, trong sự liên kết chặt chẽ ý riêng 

với Bạn Trăm năm Cực thánh ! 

      SỐNG THEO Ý  CHÚA là hơn hết 

      Điều Cha nói đây với các linh hồn cảm thấy ngại ngùng trong đời 

viện tu khiêm nhường kín đáo, Cha cũng muốn nhắc lại với các con đã 

được gọi đi hoạt động phục vụ thế gian, đang khi ý riêng thích quay về 

đời sống âm thầm thanh vắng. 

      Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con nên biết rằng : Sống không ai biết 

đến, hay người đời biết đến, dùng hay không dùng những tài năng các 

con đã được quí trọng nhiều hay ít, khoẻ mạnh hay không, tất cả những 

cái ấy, không cái nào nguyên nó là hạnh phúc của các con. Các con có 

biết một điều duy nhất nào sẽ bảo đảm hạnh phúc ấy không ? Chính là 

Vâng theo ý Chúa yêu mến nhận lấy, và kết hợp lòng với những 

điều Chúa đòi hỏi để thêm vinh danh, thánh thiện cho Người. 

      Gioséppha, ta nghỉ, ngày mai sẽ tiếp. Hãy yêu mến, và vui nhận 

Thánh ý Cha, vì con biết rằng đó là do Tình yêu chỉ vạch. 
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46- CHÚA BỊ TUYÊN ÁN xử tử 

      Ngày 24 tháng 3 năm 1923 

      (trg 262) 

"Con hãy suy ngắm những đau khổ Trái Tim rất dịu dàng mềm mại 

Cha, khi bị khinh là hèn hơn Baraba. Thêm vào nỗi dể duôi cực độ 

dường ấy, tiếng dân kêu gào giết Cha kia lại như đâm suốt linh hồn Cha. 

      Cha hồi tưởng những lần Mẹ Cha ve vuốt, khi ẵm Cha vào lòng, 

những công ơn săn sóc khó nhọc Cha nuôi làm vì yêu Cha. 

      Cha liên tưởng đến những ơn huệ đã ban phát rộng rãi trên dân này, 

chữa người mù được thấy, bệnh nhân được khoẻ, kẻ tật nguyền được đi, 

dân chúng ăn no trên rừng, kẻ chết sống lại, thế mà bây giờ, than ôi, con 

hãy nhìn Cha hóa nên khổ hèn cực độ, dường này, không ai bị người đời 

ghét bằng Cha, bị án xử như tên trộm cướp bất lương nhất. Dân hô giết, 

và Philato đã tuyên án tử. 

      Hỡi linh hồn Cha yêu dấu, hãy chú ý đến nỗi thống khổ Cha. 

47- GIUDA NGÃ LÒNG 

      Ngày 24 tháng 3 năm 1923 

      (giữa trg 262)  

Sau khi đã nộp Cha tại vườn cây dầu, Giuda ra đi, lang thang, thổn thức, 

không thể dẹp yên tiếng lương tâm đang cắn rứt tố cáo nó vì tội phạm 

sự thánh nặng nề vô cùng. Khi nghe biết quan đã tuyên án xử tử Cha, nó 

liền mất hết lòng trông cậy, đi thắt cổ chết. 

      Ai hiểu thấu nỗi khổ tâm sâu xa cả thể Cha, khi thấy nó hư đi đời 

đời, một linh hồn đã từng sống nhiều ngày trong trường yêu mến, đã 

nghe Cha dạy dỗ, học nhiều đạo lý, và vô số lần nghe miệng Cha tuyên 
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bố tha những tội quái gở nhất. 

      Ôi, Giuda, sao con không lại sấp mình dưới chân Cha, để Cha cũng 

tha con như vậy. Nếu con không dám tới gần Cha, vì sự những kẻ đang 

căm hờn vây bọc Cha, thì ít là con nhìn Cha, con sẽ gặp ngay mắt Cha 

cũng đang nhìn con. 

48- Hãy CAN ĐẢM trở lại nhà Cha 

      Ôi ! Hỡi các con đang gìm mình trong vực xấu xa đã một thời dài 

vắn hơn kém, các con sống lang thang thao thức vì tội lỗi các con, nếu 

tội các con làm chai đá, mờ lòa lòng các con, nếu đã trót lao mình vào 

những gương mù nặng nề nhất, để thỏa mãn dục tình, rồi sau đó, khi các 

con kiểm điểm lại số phận linh hồn, cùng thấy các dịp, các người đồng 

phạm lìa bỏ các con, thì các con chớ tuyệt vọng. Bao lâu còn một chút 

hơi thở, người ta còn có thể chạy đến lòng từ bi, xin ơn tha thứ. 

      Nếu các con còn trẻ, nhưng tính lăng loàn đã khiến các con nên hèn 

mạt trước mắt người đời, các con đừng sợ. Dù thế gian đối xử với các 

con như quân tội ác, khinh chê từ bỏ các con, thì Chúa các con không 

đồng ý cho linh hồn các con trở nên mồi hỏa ngục. Mà trái lại, Người 

khát khao hết sức các con lại gần Người để tha cho các con. Nếu các 

con không dám nói với Người, thì hãy nhìn Người, dâng cho Người nỗi 

niềm tâm sự, rồi các con sẽ thấy bàn tay nhân lành, đầy tình phụ tử dẫn 

các con đến suối trường sinh, tha thứ. 

      CAN ĐẢM TIN CẨN ở lòng thương của Chúa 

      Nếu con đã sống một phần lớn lớn cuộc đời trong tội bất lương, 

lơ đễnh, rồi thình lình tới cửa đời đời, chước cám dỗ tuyệt vọng cố làm 

mù tối lòng các con, các con chớ để bị lửa, vì còn thời giờ tha thứ. Dù 

các con chỉ còn sống một giây thôi, thì cái giây ấy vẫn có thể chuộc lại 

sự sống đời đời. 
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      Nếu các con đã nhiều năm hơn kém sống trong cảnh mê muội, 

lầm lạc, nếu các con đã là nguyên nhân sinh ra bao sự dữ cho người 

đời, cho xã hội, cho cả tôn giáo , rồi sau vì hoàn cảnh nào đó, các con 

biết là sai lầm, các con chớ để mình bị đè bẹp trong khối nặng tội lỗi, và 

bao sự dữ các con đã gây nên. Hãy thống hối ăn năn thực tình gieo 

mình ngay vào vực sâu trông cậy, chạy đến Đấng hằng chờ đợi các 

con để tha hết mọi lỗi lầm.       

ĐỪNG THẤT VỌNG 

      Cha cũng muốn xuống nói cả với linh hồn kia trước đã sống 

trung thành giữ lề luật Cha, nhưng sau nguội lạnh dần, sống hâm 

hâm dở dở theo một đời sống sẵn mọi tiện nghi. Có thể nói là họ đã 

quên linh hồn mình, và nguyện vọng của linh hồn đòi làm tốt hơn. 

Thiên Chúa muốn họ cố gắng thêm, nhưng bị mù quáng vì nết hư hằng 

ngày, họ để mình sa vào thói hư lãnh đạm lại còn xấu hơn chính tội lỗi, 

vì lương tâm hóa điếc, ngủ mê không còn cảm thấy cắn rứt và tiếng 

Thiên Chúa gọi. 

      Rồi thình lình một sức xô đẩy mạnh đến đánh thức họ : Nhưng họ 

cảm tưởng đời mình đã hóa vô ích, trống rỗng đối với phần rỗi đời đời... 

đã mất hết mọi ơn. Thêm vào đó, ma qủi không muốn bỏ mồi ngon, lại 

càng gợi cho họ xao xuyến bối rối, đẩy họ vào hố thất vọng, buồn phiền, 

ngao ngán, rồi dần dần gìm họ vào vực sâu sợ hãi, và tuyệt vọng. 

      Hỡi linh hồn Cha thương yêu, đừng cả nghe đứa nghịch thù gian ác 

đó. Hãy đến lăn mình dưới chân Cha, hãy hết sức đau đớn nài xin Cha 

thương, rồi đừng sợ chi hết. Cha tha cho con. Hãy trở về sống cuộc đời 

sốt sắng như xưa, con sẽ tìm thấy công nghiệp đã mất, con sẽ không 

thiếu ơn Cha. 
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CƯƠNG QUYẾT chống sức tấn công của ma quỉ. 

      Cha có phải ngỏ lời với những linh hồn lựa chọn không ? Có linh 

hồn nào thuộc số đó nhiều năm sống, trung thành tuân giữ luật Cha, và 

bổn phận tu sĩ không ? Có, đây là một linh hồn Cha đã đặc biệt ban cho 

nhiều ơn, dạy dỗ nhiều điều, một linh hồn đã lâu trung tín nghe tiếng 

gọi của ơn thánh, và ơn soi sáng Thiên Chúa. Nhưng than ôi, vì một dục 

tình nhỏ, một dịp không tránh, một vui thú cho xác thịt hưởng, một lần 

ươn ái khi cần cố gắng, linh hồn đó nguội lạnh dần, rồi rơi vào đời sống 

tầm thường, thấp hèn, sau hết hâm hâm dở dở ! 

      A, con ơi, nếu vì lẽ này hay lẽ khác, một ngày kia con ra khỏi giấc 

ngủ mê đó được, thì phải biết lúc đó, ma qủi rất ghen tương hạnh phúc 

con, sẽ thêm tấn công con mọi cách . Nó sẽ xúi con rằng đã quá muộn, 

mọi sự đều vô ích, nó gieo đầy sợ hãi, ái ngại vào lòng con, làm hoang 

mang trống rỗng tâm hồn con. Nó sẽ chẹt họng con không cho nói, và 

ngăn trở con mở lòng theo ánh sáng. Nó cố gắng làm việc để tắt hết sự 

yên vui, tin cẩn của con. 

49- PHƯƠNG PHÁP lấy lại ơn thánh 

      Con hãy nghe Cha nói đây điều con phải thực hành : Thoạt khi ơn 

thánh đánh động lòng con, trước khi khởi sự giao chiến, hãy chạy đến 

Trái tim Cha, xin nhỏ xuống linh hồn con một giọt Máu thánh. Phải, hãy 

đến Cha. Con biết rằng bao giờ Cha ngự âm thầm trong tay từ mẫu Bề 

trên con, dù các vị ấy thế nào đi nữa. Cha ở đấy, kín đáo dưới bức màn 

đức tin, hãy vén màn lên và tin cậy nói Cha nghe các đau khổ , khốn 

khó, sa ngã của con. Hãy kính cẩn đón nhận lời Cha, đừng lo đến dĩ 

vãng. Trái tim Cha đã ngâm nó trong vực sâu thương xót Cha rồi, và 

đang dọn cho con nhiều ơn mới. 

      Nhớ đến đời sống dĩ vãng chỉ là lẽ cho con thêm khiêm nhường, 

công phúc. Nếu con muốn chứng tỏ lòng yêu Cha một cách cả thể, thì 

con hãy tin vào sự tha thứ của Cha, và đinh ninh rằng : tội con không hề 
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vượt khỏi tình thương Cha, vì tình thương này mênh mông vô cùng. 

      Gioséppha, hãy sống dấu ẩn trong vực sâu tình ái, hãy cầu cho các 

linh hồn cũng tiêm nhiễm những tư tưởng ngọt ngào ấy. 

50- ĐƯỜNG LÊN NÚI SỌ 

Thứ Hai Tuần thánh 

Ngày 26-3-1923 

(trg 267)     

Gioséppha, hãy theo Cha tiến lên núi Sọ, dưới cây Thập giá nặng nề. 

Sau khi Giuda hư mất đời đời, khiến Trái Tim Cha như chìm ngập trong 

vực sầu khổ, thì lý hình đặt trên vai rách nát Cha cây thập giá khô cứng 

nặng nề, là nơi sắp hoàn thành mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại. 

      Hỡi thiên thần, hãy nhìn ngắm Thiên Chúa, mà hằng ngày các ngươi 

phục xuống thờ lạy. Hãy xem Đấng sinh thành muôn vàn sự lạ trên vũ 

trụ, đang tiến lên núi sọ, dưới cây gỗ thánh phúc, sắp nhận lấy hơi thở 

cuối cùng của Người . 

      Hỡi các linh hồn muốn trung thành bắt chước Cha, hãy nhìn ngắm 

thân Cha, tan nát vì hình khổ, bước đi yếu ớt, đẫm máu và mồ hôi. Cha 

đau đớn, mà không ai đếm xỉa tới. 

      Nhiều người theo Cha, lính tráng áp giải Cha như chó sói đói mồi. 

Không một ai thương Cha hết. 

      CHÚA NGÃ để ta đứng vững 

      Vì mệt quá, lại thánh giá nặng nề, nên Cha ngã ngất ngửa giữa 

đường. Hãy xem những con người vô nhân đạo nâng Cha lên một cách 

tàn bạo. Kẻ này kéo tay, kẻ kia kéo áo đã dính đét vào vết thương. Kẻ 
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cầm họng lôi, kẻ khác giật tóc, lũ kia đấm đá Cha túi bụi ! 

      Thánh giá lại rơi, đè Cha dưới sức nặng ê chề ! 

      Đá đường sứt sẻ mặt Cha. 

      Cát bụi pha máu làm mờ mắt, dính đầy nhan thánh Cha. 

      Than ôi, Cha đã trở nên một vật khốn nạn nhất loài người ! 

      CHÚA GIÊSU gặp Đức Mẹ 

      Các con cứ tiến theo Cha. Một vài bước nữa, nơi xa xa kia các con 

sẽ gặp Mẹ rất thánh Cha. Lòng Người bị gươm giáo đau đớn đâm thâu, 

Người đến đón Cha vì hai lẽ : 

       Thứ nhất để có thêm sức chịu khó khi trông thấy Chúa của Người. 

       Thứ hai để thái độ anh hùng Người thêm can đảm cho Con Người 

hoàn tất việc chuộc tội. 

      Hãy nhìn xem hai Trái Tim tử đạo : đối với Mẹ Cha, Đấng mà 

Người yêu hơn hết là chính Con Người. Người biết rằng sự có mặt của 

Người tại đây đã không thể yên ủi Cha mà trái lại càng thêm đau đớn 

cho Cha. 

      Đối với Cha, Đấng mà Cha yêu nhất đời, là chính Mẹ 

Cha. Chẳng những Cha không thể nào yên ủi Người, mà trái lại hình 

tượng thảm thể Người thấy đây, lại thêm đâm thấu lòng Người, đau như 

đâm Cha, vì cái chết Cha chịu ngoài xác, thì Mẹ Cha mang trong lòng. 

      Ôi, mắt Người nhìn Cha, và mắt Cha, mờ mờ ố máu nhìn Người. 

Đôi bên không nói được lời nào, nhưng biết bao điều hai lòng đã trao 

cho nhau bằng cái nhìn đau đớn ấy. 

51- ÔNG SIMONG vác đỡ thánh giá Chúa thế nào 
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      Ngày 27-3-1923 

      Thứ Ba tuần thánh 

      (trg 271) 

Khi ấy đám tang tử nạn tiến theo đường lên núi Sọ 

      Những kẻ bất nhân đó, sợ Cha chết dọc đường, nên đồng ý tìm một 

người vác đỡ Thánh giá Cha. Chúng làm hoàn toàn vì ý xấu, chứ không 

phải vì thương. 

      Với giá rẻ, chúng thuê được một người miền lân cận tên là Simon. 

      Con hãy nhìn ngắm Cha trên đường lên núi sọ, vai vác Thánh giá 

nặng. Và sau Cha, có Simon vác giúp. Trước hết con hãy suy hai điều : 

      Thứ nhất : ông này, dù có thiện chí, nhưng chỉ là một người làm 

thuê, vì ông theo Cha, san sẻ Thánh giá nặng với Cha, cốt để kiếm số 

tiền đã mặc cả trước. Và khi vác đã mệt, ông càng để Thánh giá đè nặng 

thêm trên vai Cha, cũng vì thế, Cha ngã hai lần nữa trên đường đi. 

      Thứ hai : ông này đã được thuê ép để vác một phần Thánh Giá Cha, 

chứ không phải tất cả Thánh Giá. 

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ Chúa Vì Quá Vụ Lợi 

      Với hai hoàn cảnh ấy, hãy hiểu sang nghĩa bóng. 

      Simon bị thuê ép nghĩa là ông hy vọng một mối lợi nào đó phải trả 

cho việc ông miễn cưỡng làm. 

      Đấy cũng là tình hình nhiều linh hồn bước theo Cha. Dĩ nhiên họ 

nhận vác đỡ Thánh Giá Cha, nhưng vẫn lo đến yên ủi, nghỉ ngơi. Họ 

đồng ý theo Cha, và cũng vì thế, họ chọn đời sống trọn lành, nhưng 
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không muốn bỏ tư lợi, mà tư lợi đó đối với họ đứng hàng đầu. Vì vậy, 

khi thấy Thánh giá quá nặng, họ lảo đảo và để rơi. Họ tìm chịu khổ càng 

ít càng hay, đắn đo việc từ bỏ mình, trốn tránh sự xỉ nhục nọ, sự khó 

nhọc kia, hoặc công việc kia khác. Có khi nhớ tiếc những cái đã bỏ, họ 

lại liều để cho mình hưởng bù một vài thú vui này nọ. 

      Tóm lại, có những linh hồn, vụ lợi, vị kỷ, đến nỗi bước theo Cha vì 

mình hơn vì Cha, chịu đựng những cái gì không thể tránh được, hoặc có 

luật buộc nhặt... Những linh hồn này chỉ vác đỡ một phần Thánh giá 

Cha, và chỉ để cố lấy những công lao cần đủ cho phần rỗi. Nhưng rồi 

đây, trong cõi đời đời, họ sẽ thấy họ lùi rất xa trên đường đi là thế nào. 

      VÌ YÊU MẾN vác đỡ thánh giá Chúa 

      Trái lại, những linh hồn khác (số này đông) không những vì khao 

khát phần rỗi mình, mà nhất là vì yêu mến Đấng đã đau khổ vì họ, 

cương quyết theo Cha mãi trên đường lên núi Sọ. 

      Họ ấp yêu đời sống trọn lành, hiến thân phụng sự Cha, không phải 

chỉ để vác một phần Thánh giá Cha, mà là vác cả. Mục đích duy nhất 

của họ là để Cha nghỉ và yên ủi Cha. Họ dâng mình chịu hết mọi điều 

Thánh ý Cha đòi hỏi, và chỉ tìm đẹp lòng Cha. Họ không nghĩ đến phần 

thưởng, đến công lao sẽ đền đáp cho họ, không xá chi mệt nhọc, và đau 

khổ Thánh ý Cha đem đến. Nguyện vọng nhất của họ là tỏ tình mến 

Cha, và yên ủi Trái Tim Cha. 

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA trong mọi trường hợp 

      Dù thánh giá Cha gửi đến dưới hình một cơn bệnh, hoặc dấu ẩn 

trong một việc trái ý thích, hay khả năng riêng ... dù Thánh giá đó bên 

ngoài đeo dấu bị bỏ rơi quên lãng, hoặc kẻ thân phản đối, các linh hồn 

ấy vẫn cảm tạ, đón tiếp với hết lòng tuân phục. 

      Đôi lần, dưới sức thúc đẩy của lòng yêu mến Trái Tim Cha nóng 
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nẩy, và nhiệt thành đối với các linh hồn, họ đã làm được những việc mà 

họ tin là tốt nhất trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Tất cả mọi 

gian lao, hợp với lòng mong muốn đợi chờ xỉ nhục đều là ý thích của 

họ. 

      Những linh hồn này do chính tình yêu soi dẫn, khi khám phá Thánh 

giá Cha trong sự thất bại nọ kia, họ liền thờ lạy, ôm ngay lấy, dâng tất 

cả mọi xỉ nhục thuộc Thánh giá đó để thêm vinh danh Cha. 

      Ôi, đó thật là những linh hồn chân thành vác cả khối nặng Thánh 

Giá, không tìm tư lợi hoặc công lênh nào khác ngoài tình yêu. Chính họ 

làm cho Trái Tim Cha được an nghỉ và vinh quang. 

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA cách quảng đại 

      Dù các hy sinh, đau khổ của các con lâu năm mới kết quả, hay xem 

ra như không kết quả, thì hãy tin chắc rằng không phí công vô ích ! Một 

ngày kia, mùa công lao sẽ thu hoạch dồi dào. 

      Linh hồn yêu mến thật không do việc mình làm, không cần đau khổ 

mình chịu. 

      Họ không mặc cả công lao vất vả, không trông đợi phần thưởng, 

một quyết theo đuổi hết mọi sự họ tin là sáng danh Thiên Chúa nhất. 

      Mà vì linh hồn này chân thành hành động, dù kết quả thế nào mặc 

lòng, nên không tìm thanh minh, bào chữa những tình ý của mình, chỉ 

làm vì yêu mến, nên các cố gắng, các gian lao bao giờ cũng hướng về 

làm vinh danh Chúa. Không bồn chồn thao thức, nhất là không hề mất 

bằng an tâm hồn, dù trong trường hợp nào đó, thấy mình bị công kích, 

bắt bớ, xỉ nhục : Nguyên nhân duy nhất các công việc chỉ là lòng mến, 

và lòng mến là mục đích duy nhất. 

      Đây là những linh hồn không trông đợi công lênh, chỉ tìm yên ủi 

Cha, để Cha nghỉ ngơi và làm vinh danh Cha. Họ nhận lấy Thánh Giá 
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Cha và vác tất cả khối nặng trên vai. 

52- CHÚA BỊ  ĐÓNG ĐINH 

Ngày 28-3-1923 

Thứ Tư Tuần thánh 
(trg 274) 

      Giờ đây, Cha con ta đã gần núi Sọ. 

      Dân chúng náo động ... còn Cha thì bước đi nhọc mệt. Cuối cùng vì 

quá kiệt sức, Cha ngã lần thứ ba. 

      Cha ngã lần thứ nhất là để xin cho tội nhân quen mê tội lỗi được sức 

mạnh trở lại. Cha ngã lần thứ hai là để phấn khởi các linh hồn yếu đuối, 

bị buồn phiền thao thức làm mờ tối, được can đảm chỗi dậy, lại hăng 

hái tiếp tục đường nhân đức hơn trước. Cha ngã lần thứ ba để giúp các 

linh hồn ăn năn thống hối trong giờ lâm chung. 

       

QUÂN DỮ  lột áo Chúa 

      Bây giờ đã đến cùng đường. 

      Con hãy xem những con người tàn bạo kia hăm hở vây lấy Cha như 

thế nào ? Kẻ này lôi lấy Thánh Giá đặt xuống đất, kẻ kia lột áo Cha. Vết 

thương lại toác mở, máu lại chảy đầm đìa. 

      Hỡi các linh hồn Cha yêu mến, Cha xấu hổ dường nào khi thấy 

mình phơi trần trước con mắt muôn vàn người như thế. Than ôi, xác 

Cha đau, và linh hồn Cha hổ ngươi thẹn thò dường nào ! 

      Chiếc áo dài Mẹ Cha ân cần tha thiết mặc cho Cha từ ngày còn bé, 

và cùng to dài theo Cha, thế mà quân lính vô lương này lột lấy, bắt 

thăm. 
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      Hãy chia với Mẹ Cha nỗi niềm khổ sở, khi nhìn tấm thảm kịch này. 

      Hãy xem Người khát khao dường nào được chiếm lại tấm áo ấy đã 

thấm nhuộm Máu thánh Cha ! 

       

ĐÓNG ĐINH hai tay Chúa 

      Giờ tử nạn đã điểm... 

      Quân dữ dằn Cha nằm ngửa trên Thánh Giá. Chúng cầm chặt tay 

Cha, lôi khỏe, hầu cho tay tới lỗ đinh đục sẵn. 

      Mỗi lần lôi kéo, là mỗi lần đầu Cha vật bên nọ sang bên kia, gai 

nhọn vì thế lại xiên sâu thêm. 

      Con hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng trên tay mặt Cha. Nó vang 

thấu tầng sâu trái đất. 

      Các con hãy nghe nữa tiếng đinh đóng tay trái Cha. Các tầng trời 

run giùng kinh khủng, các thiên thần sấp mình trước tấn kịch thảm thê 

đó. 

      Phần Cha, Cha vẫn cắn răng yên lặng. Môi Cha không hề hở một 

tiếng thở than oán trách. 

       

ĐÓNG ĐINH hai chân Chúa 

      Khi đóng đinh hai tay xong, chúng lại tàn bạo lôi kéo chân Cha : các 

thương tích lại mở, gân mạch đứt giãn, xương lệch kháp. 

      Đau đớn vô ngần ! 
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      Hai chân Cha bị đinh sắt thâu qua, máu Chan hòa mặt đất. 

       

HÃY NHÌN NGẮM CHÚA và theo tiếng Người kêu gọi 

      Các con hãy nhìn ngắm chân tay Cha rách nát, máu me đầm đìa, 

thân Cha chi chít vết thương, đầu Cha gai sắc đâm thâu, phủ đầy cát bụi, 

ngập máu và mồ hôi. 

      Các con hãy suy Cha im lặng, nhẫn nại, vâng phục chịu đựng sự đau 

khổ tàn ác này như thế nào. 

      Đấng chịu khổ như vậy, chịu nhục như vậy vì ai ? Là chính Chúa 

Giêsu, Con Thiên Chúa. Đấng đã dựng nên trời đất, và mọi sự hiện có. 

Đấng làm cho cây cối mọc, ban sức sống cho muôn loài. Đấng dựng nên 

loài người, quyền phép vô cùng nâng đỡ vũ trụ. 

      Thế mà bây giờ đang nằm kia, bất động, bị khinh chê, bị lột trần hết 

mọi sự. 

      Nhưng rồi đây, sẽ có muôn vàn linh hồn chạy theo bắt chước Người, 

noi theo gương Người. Họ sẽ bỏ hết mọi sự : Gia tài, phong lưu, danh 

tiếng, gia đình, quê hương, để làm vinh danh Người, chứng tỏ lòng kính 

mến Người. 

       

GIÂY PHÚT nghiêm trọng 

      Đang khi tiếng búa đánh vang dội từ bên này sang bên kia không 

biên giới, thì cả thế gian run giùng, các tầng trời nín lặng, các thần trời 

sấp mình thờ lạy... 

      Một Thiên Chúa đã bị đóng đinh ! 
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GIÂY PHÚT thê thảm vô cùng 

      Gioséppha, con hãy dừng lại, nhìn ngắm bạn trăm năm rất thánh con 

nằm căng thẳng trên Thánh giá : bất động, không quần không áo, mất cả 

danh dự, tự do, không còn một tí gì hết. 

      Không ai thương Người, không ai xúc động trước sự đau khổ của 

Người. Trái lại luôn luôn thêm những nhạo cười mới, nhục nhã mới, 

đau đớn mới vào những cực hình Người đang chịu. 

      Nếu con thực tình mến Cha, còn gì mà con sẽ không làm để nên 

giống Cha ? Còn gì mà con sẽ không phung phí hết để yên ủi Cha, hoặc 

con còn nỡ từ chối điều chi với Tình yêu Cha ? 

      Bấy giờ, con hãy sấp mình xuống đất, để Cha nói với con đôi lời : 

      Hãy để Thánh Ý Cha toàn thắng trong con ! 

      Hãy để Tình yêu Cha tiêu hủy con đi ! 

      Hãy để sự khó hèn con làm vinh danh Cha ! 

53- BẢY LỜI SAU HẾT Chúa Giêsu trên Thánh Giá 

Ngày 30-3-1923 

Thứ Sáu Tuần Thánh 

(trg 278) 

“Cha đã cho con biết những nỗi thống khổ Cha. Hãy theo Cha trong 

những thống khổ ấy. Đi liền bên Cha luôn, thông công các đau đớn của 

Cha. 
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      Đây là giờ cứu chuộc nhân loại. 

      Quân dữ sắp dựng Cha lên, làm đích cho dân hèn chế diễu, nhưng 

cũng làm cho muôn linh hồn ngợi khen ca tụng. 

      Thế gian đã tìm thấy bằng yên. 

      Từ trước tới nay, thập giá vốn là hình phạt, là giường tắt thở của 

những tội nhân, từ đây sẽ trở nên ánh sáng cho thế gian, một vật cực 

thánh được sùng bái hơn hết. 

       

MÁU THÁNH là nguồn sinh lực 

      Tội nhân sẽ kín ơn tha thứ và sự sống nơi thương tích Cha. 

      Máu Cha sẽ tẩy rửa hết mọi vết nhơ. 

      Các linh hồn trong sạch sẽ đến thương tích Cha giãn khát và đốt 

cháy tình yêu. Nơi đây, họ sẽ ẩn náu và đặt nhà ở cho đến muôn đời. 

      Nhân loại đã tìm thấy Đấng Cứu chuộc của mình. Các linh hồn lựa 

chọn đã gặp được gương phải noi theo. 

      Còn đối với con, hỡi Gioséppha, Tay Cha đây là của con, để nâng 

dắt con. Chân Cha, để theo dõi con, sẽ không bao giờ để con cô độc. 

      Hãy viết lại các điều con đã thấy. 

      LỜI THỨ 1 

      “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc 

chúng làm”. 

      Không, họ không biết Đấng là chính sự sống của họ. Họ đã hết sức 

phũ phàng tàn bạo hành hình Đấng ấy, nhưng lạy Cha, con nài xin Cha 
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đem hết tình thương xót họ. 

      LỜI THỨ 2 

      “Hôm nay, con sẽ ở nơi vui vẻ cùng Cha”. 

      Lòng tin vào tình thương của Đấng Cứu Chuộc con đã tẩy xóa hết 

tội con, chính đức tin này đem con lên cõi trường sinh bất tận. 

      LỜI THỨ 3 

      “Hỡi Bà, này là con bà”. 

      Ôi, thưa Mẹ của con, đây là anh em con, xin Mẹ giữ gìn yêu thương. 

Hỡi những kẻ Cha đã phó sự sống vì các con, các con không mồ côi cô 

độc nữa. Giờ đây các con có một Mẹ, lúc nào các con nguy nan thiếu 

thốn, các con đã có thể chạy đến với Người. 

      LỜI THỨ 4 

      “Chúa Giêsu phán tiếp : Lạy Cha, nhân sao bỏ con”. 

      Phải, từ đây linh hồn nào cũng có quyền thưa trình với Chúa : Lạy 

Cha, nhân sao bỏ con ? Vì sau khi hoàn tất việc cứu chuộc, nhân loại đã 

trở nên con Thiên Chúa, anh em Chúa Giêsu, thừa hưởng sự sống đời 

đời. 

      LỜI THỨ 5 

      “Ta khát” 

      Lạy Cha, con khát làm vinh danh Cha, giờ ấy đã đến. Từ đây, khi 

thấy thực hiện lời con, thiên hạ sẽ nhận biết Cha là Đấng đã sai Con, và 

Cha sẽ được vinh danh. 

      Cha khát các linhhồn, và để giãn khát, Cha đã ban đến giọt máu cuối 
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cùng ! Vì thế Cha phán tiếp : Mọi sự đã hoàn tất. 

      LỜI THỨ 6 

      “Mọi sự đã hoàn tất” 

      Giờ đây đã hoàn thành một mầu nhiệm cao cả về Tình yêu. Vì yêu, 

Thiên Chúa đã để Con Một chịu chết hầu trả lại sự sống cho nhân loại. 

      Con xuống thế gian để vâng theo Thánh ý Cha, lạy Cha, giờ đây đã 

trọn vẹn. 

      LỜI THỨ 7 

      “Lạy Cha con xin phó linh hồn trong tay Cha” 

      Các linh hồn đã làm trọn ý Cha, cũng có thể nói hợp lẽ như vậy : 

Mọi sự đã hoàn tất, lạy Chúa con, xin nhận lấy linh hồn con, con phó 

linh hồn con trong tay Chúa. 

      * * * 

      Gioséppha, các điều con đã nghe, hãy biên chép lấy. Cha muốn các 

linh hồn nghe và đọc bản viết này, để linh hồn nào khát, có thể giãn 

khát, linh hồn nào đói, có thể no lòng. 

54. Cha là Tình yêu 

(Hương Bá phiên dịch, Tủ sách Ra khơi, Bùi chu, 1953, tr 7- 8) 

(Có thể coi Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn 

quán, Houston, TX, tr 310)  

"Cha là Tình yêu. Trái Tim Cha không thể nén được ngọn lửa hồng luôn 

luôn thiêu đốt lòng Cha. 

Cha yêu dấu các linh hồn, đến nỗi đã thí mạng sống Cha vì họ. 
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Vì yêu họ, Cha đã muốn tự nhốt mình trong nhà Tạm, Hai mươi thế kỉ 

nay, Cha ở lại đó đêm cũng như ngày, ẩn náu dưới hình bánh, nép thân 

trong của lễ hèn mọn, và vì yêu mà phải chịu bỏ quên, lạnh lẽo, khinh 

bỉ, nguyền rủa, xỉ nhục, và xúc phạm. 

Vì yêu các linh hồn, Cha đã muốn để lại cho họ bí tích Giải tội, hòng 

tha thứ cho họ, không những một lần hay hai…nhưng trăm nghìn lần, 

mỗi khi họ cần đến, để phục hồi ơn thánh. Đó là nơi Cha hằng ngồi 

chực sẵn, chờ đợi họ…Cha ước ao họ đến đấy tắm rửa cho sạch mọi tội 

lỗi, không phải tắm bằng nước, mà là tắm gội trong Máu Thánh Cha . 

Qua các thời đại, Cha đã dùng nhiều cách tỏ bày tình yêu của Cha đối 

với nhân loại. Cha đã vạch cho họ thấy rằng sự khát khao phần rỗi họ đã 

khiến lòng Cha mòn mỏi biết chừng nào! Cha đã làm cho họ nhận biết 

chính Trái Tim Cha. Lòng sùng kính Trái Tim Cha, đối với nhiều linh 

hồn, thật là một làn ánh sáng tỏa xuống trên địa cầu. Và ngày nay, lòng 

sùng kính ấy vẫn là phương tiện mà đa số các tông đồ mở nước Cha 

đang trọng dụng để cảm hóa các tâm hồn.  

Bây giờ Cha muốn một cái hơn thế nữa. Vì nếu Cha đòi tình yêu để đền 

đáp tình yêu nồng nàn của Cha , thì không phải hễ họ yêu lại Cha là đủ 

đâu. Cha ước ao các linh hồn tin cậy ở lòng Thương xót của Cha , 

họ hãy trông cậy mọi sự ở lòng Thương xót Cha, và đừng bao giờ 

nghi ngờ ơn tha thứ của Cha . 

55. Cha là Chúa, nhưng là Chúa yêu thương... 

hãy tin tưởng đến với Cha qua Bí tích Giải tội 

(bản dịch của Hương Bá) 

(Có thể coi Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn 

quán, Houston, TX, tr 310) 
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Cha là Chúa, nhưng là Chúa yêu thương. Cha là Cha Người nhưng là 

Cha yêu con cách dịu dàng, chứ không nghiêm thẳng. Trái Tim Cha thật 

vô cùng thánh thiện, nhưng cũng vô cùng khôn ngoan, và vì quá biết 

loài người khốn nạn và yếu đuối, nên Cha cúi mình xuống trên các tội 

nhân đáng thương với một lòng Thương xót vô cùng. 

  

Sau khi các linh hồn đã phạm cái tội thứ nhất, Cha vẫn yêu dấu nó, nếu 

nó biết khiêm nhường đến xin lỗi Cha…và Cha sẽ còn yêu thương nó, 

khi nó phải khóc lóc về tội thứ hai…và nếu câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp 

lại mãi, Cha không nói một triệu lần, mà là muôn triệu lần, thì Cha vẫn 

còn yêu thương và tha thứ mãi, và Cha sẽ gột rửa nó trong Máu Cha , 

tội cuối cùng cũng như tội thứ nhất. 

  

Cha không nhàm chán các linh hồn đâu, Trái Tim Cha luôn luôn mong 

đợi họ đến ẩn mình trong Trái Tim Cha. Cha muốn thế, chính vì thấy họ 

khốn nạn quá. Một người Cha lại không săn sóc đứa con bệnh hoạn hơn 

những đứa con khỏe sao? Đối với đứa con ốm, người Cha nào lại không 

lo lắng và chiều chuộng hết sức? Chính thế, Trái Tim Cha tưới lòng 

Thương xót và những yêu chiều xuống trên các tội nhân một cách rộng 

rãi hơn trên các người công chính… 

56. Cho các linh hồn tội lỗi, thờ ơ, thánh đức, giáo sĩ, tu sĩ hiểu... 

(Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn quán, 

Houston, TX, trg 311 - 314) 

"Cho các linh hồn tội lỗi hiểu rằng, lòng thương xót hay tha thứ của Cha 

không bao giờ cạn. 
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Cho các kẻ thờ ơ nguội lạnh hiểu rằng, Trái Tim Cha là lò lửa thiêu đốt 

chúng trong tình thương yêu. 

Cho những linh hồn lành thánh đức độ hiểu rằng, Trái Tim Cha là 

đường tiến đến sự trọn hảo, để đạt đến hạnh phúc vững vàng. 

Cho các linh hồn dâng hiến, giáo sĩ, tu sĩ. linh hồn tuyển chọn hiểu rằng, 

thêm một lần nữa Cha đòi buộc chúng dâng cho Trái Tim Cha tình yêu 

cùng lòng trông cậy, và đừng bao giờ ngờ vực lòng thương xót của Cha. 

ôi! Chờ đợi tất cả nơi Trái Tim Cha thật là dễ dàng biết bao'! 

  

"Cha muốn tha thứ cho các linh hồn, cả nhân loại. Cha muốn thống trị 

các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới. Cha muốn trải bình an của 

Cha trên khắp địa cầu. Cha muốn là sự bình an, là nguồn sống và là Vua 

của nó. Cha là sự khôn ngoan, là hạnh phúc. Cha là tình yêu thương, là 

sự thương xót, là sự bình an. Cha sẽ thống trị. 

"Để xóa đi các thói vong ân Cha sẽ tuôn xuống nguồn xót thương. Để 

phạt tạ những điều sỉ nhục nó gây nên, Cha sẽ nhận của lễ để thứ tha. 

Đúng vậy,  trên thế gian này có lắm linh hồn muốn làm đẹp lòng Cha và 

vô số linh hồn khác còn quảng đại hơn, chúng dâng tặng tất cả để tùy ý 

Cha sử dụng. 

"Để thống trị, Cha sẽ khởi sự bằng cách trút xuống nguồn xót thương và 

triều đại của Cha là triều đại  bình an và yêu thương. Đó là điều Cha 

muốn thực hiện, đó là chương trình tình yêu của Cha . 

57. Dụ ngôn tuyệt vời về lòng Thương xót Chúa 

(trg 313-314) 

"Nào, Josefa, con hãy viết: Một người Cha có một đứa con trai độc 
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nhất. Cả hai đều uy quyền tột đỉnh, lại giàu sang có kẻ hầu người hạ với 

vạn sự, mưu tạo vinh dự hạnh phúc, khoái lạc cho mọi người, không 

thiếu một điều gì hết. Người Cha đủ cho Người Con, người Con đủ cho 

Người Cha, cả hai tìm thấy cho nhau hạnh phúc tột bực và lòng hai 

người vô cùng cao thượng, quảng đại, bác ái, thường nghiêng xuống 

nghe ngóng sự thiếu thốn cơ cực của kẻ khác mà cứu giúp. 

Bất chợt, một trong bọn đầy tớ tớ lâm bệnh, chẳng mấy chốc bịnh anh 

trở nên trầm trọng thật là thập tử nhất sanh, muốn cứu nó thoát tay tử 

thần thì chỉ còn hy vọng đến sự tận tâm săn sóc và thuốc hay mà thôi. 

Nhưng đứa tớ đó lại ở tại nhà nó, cô đơn và túng quẫn. Làm sao cho nó 

đây ? Bỏ rơi nó và để nó chết sao ? Lòng nhân từ của ông chủ không thể 

giải quyết như vậy được. Sai một đứa tớ khác đến trông nom chăm sóc 

cho nó ? Được lắm. Nhưng gia chủ vẫn không yên tâm trước sự chăm 

sóc vì tư lợi hơn là vì tình thương. 

Chạnh lòng thương, người Cha gọi đứa con trai đến và trao phó mối âu 

lo, người cho con biết tình trạng nguy ngập của tên đầy tớ khốn khó và 

chỉ còn hy vọng vào sự săn sóc tận tình, cùng liên lỉ thì may ra mới cứu 

nó khỏi chết và đem lại cho nó một cuộc sống lâu dài hơn. Cùng một 

nhịp điệu yêu thương như người Cha, đứa con hiến thân phục vụ 

bệnh nhân,  chẳng quản công lao mệt nhọc, mãi cho đến khi nó bình 

phục. 

Người Cha rất hài lòng về việc đó, người đã hy sinh cái êm đềm gắn bó 

về sự hiện diện của người con, còn người con phải hy sinh cả cái âu 

yếm của tình phụ tử, đóng vai đầy tớ để đến tận nhà mà hầu hạ kẻ khác, 

mà kẻ đó là chính đầy tớ của mình. 

Trải qua nhiều ngày tháng bên giường bệnh nhân. phí hao biết bao sức 

lực để chăm sóc mọi bề, người con cung cấp và chuẩn bi cho nó mọi thứ 

không phải đủ để lành bệnh mà còn cho nó cả sự phục hồi sức khoẻ nữa. 
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Đứa đầy tớ hết lời thán phục chủ nó. Nó liền thưa rằng: Trước khối tình 

bao la, cao cả đó, nó không có lời lẽ nào và cũng chẳng biết làm sao để 

cám ơn cho đủ, người con bèn khuyên nó, vì nó đã mạnh, đến hầu hạ 

Cha mình để đền đáp phần nào ơn cứu tử hoàn sanh và cũng để trở nên 

kẻ thân tín của người. Nó trình diện lần này với tình cảm dạt dào trong 

lòng, chớm nở tình hoa bác ái. Từ nay nó làm việc không cần tiền công, 

vì nó biết được rằng người chủ nhân từ đó không xem nó là hạng tôi tớ 

mà trái lại đối đãi cùng yêu thương nó như con ruột của mình. 

Dụ ngôn này chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ về tình yêu của Cha đối với 

nhân loại và sự đền đáp mà Cha mong đợi nơi nhân loại. Cha sẽ giải 

thích dần dần để cuối cùng tất cá đều nhận biết Trái Tim Cha. 

Chúa nín lặng một hồi rồi tiếp: 'Josefa! Con hãy giúp Cha bày tỏ Trái 

Tim Cha cho nhân loại. Cha bảo cho chúng biết, chúng không thể nào 

tìm được hạnh phúc ngoài Cha. Con hãy yêu và khổ, vì chúng ta phải 

chinh phục các linh hồn". 

Vì Tình yêu mà... 
(trg 315-316) 

Josefa! Con hãy viết tiếp: 

"Vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người và đặt nó vào thế gian 

đầy đủ  điều kiện và hạnh phúc để sống mà chờ đợi phần thưởng đời 

đời. 

Nhưng muốn có quyền hạn đó, nó phải tuân giữ một ít luật nhẹ nhàng 

và khôn ngoan do Đấng Tạo Hóa của nó quy định. 

Vậy mà con người đã bất trung với lề luật đó, đã lâm trọng bệnh, nó 

phạm cái tội đầu tiên. 

Con người ấy chính là người cha, người mẹ, tổ tiên nhân loại. 

Toàn thể con cái của nó đã bị nhơ uế bởi tội lỗi nó, nên toàn thể nhân 

loại phải mất quyền thừa hưởng hạnh phúc Thiên Chúa đã hứa ban cho 

nó và từ đấy nó phải cực nhọc, đau khổ rồi chết. 

  

Ở trong phúc lạc tràn trề, Thiên Chúa không cần đến con người hay 
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công việc gì của nó. Ngài tự mãn, vinh hiển của Ngài vô cùng tận và 

chẳng có gì có thể làm giảm sút được. Tuy vô cùng quyền phép. Ngài 

cũng nhận từ vô biên. Ngài không đành bỏ con người mà Ngài dựng bởi 

tình yêu đó phải đau khổ rồi chết mất sao. Không, nhưng hoàn toàn 

ngược lại, Ngài ban cho nó một chứng cớ về tình yêu để đương đầu với 

cái xấu cực xấu ấy Ngài tự ban một liều thuốc vô giá, là một trong Ba 

Ngôi Cực Thánh phải xuống thế làm người, để sửa lại cái hư đốn do tội 

lỗi gây nên. 

Ngôi Cha hy sinh Ngôi Con. Ngôi Con hy sinh vinh hiển mình, xuống 

cõi trần không phải với địa vị của một Vị Thiên Chúa cao sang quyền 

phép, mà với kiếp tôi đòi,  bần cùng, thơ dại. Đời sống Ngài mang lấy ở 

chốn trần gian trần đây, tất cả các con đều biết rồi! 

Con có hiểu được từ giây phút đầu tiên cuộc đời Nhập Thể. Cha gánh 

mang tất cả mọi cái khiếm khuyết của bản năng loài người như thế nào 

không? 

Làm một hài nhi: Cha đã khốn khổ vì lạnh, vì đói, vì bần cùng, bị tầm 

nã. 

Lao động: Cha đã bị khinh khi, nhục mạ vì làm con của một bác thợ 

mộc quê mùa. hèn hạ. Cha đã sống 30 năm trong vất vả,thiếu thốn. 

Rao giảng: Cha đã phải đau đớn nói lời giã biệt Mẹ hiền để ngậm ngùi 

cất bước ra đi, để làm cho Cha trên trời được nhận biết, để dạy cho nhân 

loại hiểu rằng Thiên Chúa là Tình yêu. 

Với kẻ bệnh tật, Cha ban cho chúng sức khỏe, với kẻ chết, Cha an cho 

sự sống. 

Với các linh hồn, Cha trả lại cho chúng cái tự do mà tội lỗi đã đánh mất. 

Cha mở cửa quê hương rất thật là nơi vĩnh cửu. Cha cứu chuộc, khi giờ 

đã đến, để mua lại phần rỗi cho nhân loại, Con Một Thiên Chúa đã vui 

lòng ban cho chúng luôn cả mạng sống của mình. 

Ngài đã chết cách nào. có bà con bạn hữu vây quanh chăng? Được mến 

tiếc, ngợi khen như một vị ân nhân chăng? 

Này các linh hồn yêu dấu: Các con rõ biết Con Thiên Chúa không muốn 

chết như thế đâu. 
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Ngài đã gieo vãi tình thương và hứng chịu oán thù. 

Ngài mang lại cho thế gian sự bằng an và nhận lấy cơn cuồng loạn khát 

máu. 

Ngài đem đến cho nhân loại sự tự do và hiến thân chịu giam cầm, trói 

buộc, bạc đãi, vu cáo, cuối cùng chết trên Thập Giá giữa hai kẻ trộm 

cướp, bị khinh khi, khốn khổ bơ vơ, lại thêm trần truồng. 

Ngài đã xả thân cứu vớt nhân loại như thế đó, và cũng như thế đó, Ngài 

hoàn tất công việc. 

Người phàm lâm trọng bệnh, Con Thiên Chúa đến tận nhà nó, không 

những ban cho nó sự sống mà còn cung cấp cho nó sức lực và phương 

tiện cần thiết để tích trữ nơi trần gian này một kho tàng cho phần 

thưởng vĩnh cửu. 

Trước đặc ân đó, loài người đã đáp lại như thế nào. Loài người có bắt 

chước đứa đầy tớ mà dâng mình phụng sự Chủ của chúng mà không 

màng đến lợi ích riêng tư không? 

Nhân loại đã đáp lời Thiên Chúa với nhiều hạng khác biệt… 

59. Có những đứa con… 

(trg 318- 319) 

"- Có biết bao kẻ khi nhìn thấy những gì mà Con Thiên Chúa đã thực 

hiện để cứu chuộc chúng thì lòng chúng sẽ thắt lại, chúng liền sốt sắng 

tạ ơn Ngài, tìm cách mưu ích cho Ngài, song không bỏ được cái tư lợi. 

Với những kẻ đó, Chúa Cha đã bảo: Các con hãy giữ lề luật mà Thiên 

Chúa đã ban cho các con. Các con hãy theo đúng những giới răn của Ta, 

không được lệch lạc thế này, thế khác. Các con hãy sống trong bằng an 

của bậc tôi trung. 

- Có vô số kẻ khác chưa hiểu rõ Thiên Chúa đã thương yêu chúng như 

thế nào. Tuy nhiên, chúng cũng đủ thiện chí để sống theo điều luật 

buộc, nhưng không phải do tình yêu. Những kẻ này không phải là tôi tớ 

tự nguyện vì chúng không hiến thân dâng mình theo lệnh Chúa Trời của 
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chúng. Nhưng vì chúng không có một ước muốn xấu xa nào cả nên 

chúng sẵn sàng phụng sự khi có lời chỉ bảo. 

- Có nhiều kẻ quy phục vào Thiên Chúa không phải vì tình yêu, nhưng 

chỉ vì tư lợi. Chúng tính toán sao cho vừa đủ để rỗi linh hồn mà thôi. 

Như thế có phải chăng toàn thể nhân loại đều chăm lo phụng sự Thiên 

Chúa ? Có phải chăng tất cả đều nhận biết mối tình bao la trời bể mà 

Thiên Chúa đã trút đổ xuống cho chúng và chúng đã đền đáp nghĩa 

những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng ? Than ôi, nhiều kẻ đã 

biết Ngài mà còn khinh Ngài, và còn biết bao kẻ chưa biết chút gì về 

Ngài cả. Chúa Giêsu Kitô sẽ thân hành nói với nhân loại một lời tình 

yêu. 

"Trước tiên, Cha ngỏ lời cùng kẻ chưa hề biết Cha. Này, các con yêu 

dấu, các con đã xa lánh Cha từ thời các con còn ấu thơ đến nay. Giờ đây 

các con hãy đến. Cha sẽ nói cho các con rõ tại sao các con không biết 

Ngài, và khi các con biết được Ngài là Ai. Trái Tim Ngài dành cho các 

con một mối tình ngọt ngào êm ái thế nào?. Các con không thể nào cự 

nổi với tình yêu của Ngài. Các con cũng biết được rằng: 

- Có những trường hợp những đứa con sống xa Cha mẹ lâu ngày , nên 

không yêu thương Cha mẹ chút nào, nhưng khi chúng có dịp gần gũi và 

tìm thấy cái êm ái dịu dàng nơi các ngài, thì chúng lại yêu mến Cha mẹ 

còn hơn những đứa con chưa bao giờ xa gia đình nữa. 

Nhiều đứa con, không những không yêu mến Cha mà còn ghét bỏ Cha 

mình mữa, dám giết Cha mình! 

Cha sẽ hỏi rằng: Tại sao lòng căm thù của các con lại to lớn đến thế? 

Cha đã làm gì mà các con ngược đãi Cha. Chắc các con không bao giờ 

tự hỏi mình như thế, thì hôm nay Cha nêu ra vấn đề đó. 

Các con thử trả lời xem. Có thể, các con đều đồng thanh đáp lại rằng: 

Tôi không biết. 
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60. Đây Cha trả lời: 
(trg 318- 319) 

  

Đây, Cha sẽ trả lời thay cho các con: 

Sở dĩ các con chưa nhận biết Cha, vì từ lúc mới sinh ra đến nay, không 

có ai dạy các con  nhận biết Cha.  Khi các con lớn lên thì những xu 

hướng nhân tính như tính hay ham mê vui thú, khoái lạc, tính ham giàu 

sang, thích phóng túng càng lớn lên trong bản thân các con. Và các con 

đã có lần nghe nói về Cha, các con nghe nói rằng muốn sống theo 

Thánh ý Cha thì phải yêu thương và chịu đựng kẻ đồng loại, tôn trọng 

quyền hạn tài sản của họ, kiềm hãm và chế ngự chính bản thân mình. 

Tóm lại là phải sống dưới một lề luật nào, nhưng các con chỉ muốn sống 

theo cơn chứng của ý muốn các con, có thể theo đà lôi cuốn của tình 

dục nữa, nên các con chẳng ngần ngại lớn tiếng chống đối : "Tôi không 

muốn một lề luật nào khác hơn là chính con người của tôi. Tôi muốn 

vui sướng, tôi muốn tự do'! .Và như thế là các con đã khởi sự căm thù 

Cha, khởi sự hành hình Cha. 

Nhưng là Cha các con, Cha thương yêu các con. trong khi các con quyết 

liệt tìm cách chống đối Cha, thì hơn lúc nào hết Trái Tim Cha lại tuôn 

xuống mối tình Chan hòa thiết tha trìu mến. Như thế đó, cuộc sống các 

con vơi dần theo tháng năm. 

Hôm nay, Cha không còn nén được khối tình Cha đối với các con nữa 

và đang khi các các quyết chiến với Đấng yêu thương các con quá bội. 

thì Cha đến nói cho các con biết Cha là Ai ? 

Này các con yêu dấu! Cha là Giêsu, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Chính 

vì vậy mà Tay Chân Cha phải chịu đinh thâu qua để căng Thân Thể Cha 

vào Thập Giá, trên đó Cha đã chết vì yêu thương các con, rồi còn bị lưỡi 

đòng đâm xé Trái Tim Cha. 

Cha bày giãi với các con như thế đó, để các con biết Cha là Ai ? Và lề 

luật của Cha như thế nào ? Các con đừng kinh sợ. Luật lệ của Cha là 

tình yêu. Các con nhận biết Cha là các con đã tìm được hạnh phúc và 

bằng an. Sống mồ côi khổ sở lắm, các con hãy đến với Cha". 
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61. Cuộc đời đau khổ... 

(trg 320) 

  

"Josefa! Con thử nói cho Cha rõ, con có thể nào đem lại sức khỏe cho 

một bệnh nhân sắp chết không? Con nên nhớ rằng sự sống của thân xác 

không nghĩa lý gì sánh với  sự sống của linh hồn. Con có biết rằng sẽ có 

bao linh hồn tìm được sự sống bằng những lời của Cha mà con đang 

giúp Cha truyền bá đây không ? Đúng vậy, con đừng suy nghĩ gì về đau 

khổ thân xác con. 

Chúng ta hãy đến với những kẻ khốn khổ, chúng ngược đãi Cha vì 

chúng không nhận biết Cha, Cha muốn ngỏ lời với chúng để chúng biết 

Cha là Ai và chúng là ai? 

- Này các con, Cha là Chúa Trời, là Cha, là Đấng Cứu Chuộc các con. 

Còn các con là những thọ tạo, là con cái là những tên nô lệ mà Cha đã 

chuộc, và giải thoát khỏi bạo lực của tội lỗi do chính bằng Máu và 

Mạng Sống của Cha, để các con có được: Một linh hồn vô giá, bất tử, 

được tạo dựng để hưởng một hạnh phúc không cạn, không cùng, một ý 

muốn có khả năng hướng thiện, một trái tim được yêu thương và cần 

yêu thương. 

Nếu các con chỉ tìm cách thỏa mãn những cơn khát vọng trong những 

của cải thế gian chóng qua chóng tàn thì các con sẽ còn đói khát mãi, vì 

nơi đó không có thức ăn đáp ứng khát vọng của các con đâu. Các con sẽ 

phải điêu đứng vì những cơn khát vọng này, nó sẽ làm cho các con buồn 

bực lo âu, bối rối trăm bề. 

  

Nếu các con nghèo đói, việc làm là sinh kế, thì cuộc sống cơ cực sẽ dốc 
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tràn ngập vào tâm hồn chúng con những nỗi đắng cay. Các con sẽ cảm 

thấy sôi sục căm thù những kẻ làm chủ các con, các con còn muốn làm 

hại chúng để chúng cũng phải cơ cực trong định luật cần lao như các 

con. Các con sẽ cảm thấy đè nặng sự mệt nhọc, sự chống đối, sự chán 

nản, tuyệt vọng và cuộc sống đau buồn và cuối cùng phải chết nữa. 

Đúng vậy, về phương diện nhân tính, tất cả những điều đó quả thật quá 

nặng nề. 

  

Cuộc sống mà Cha sắp bày tỏ cho các con đây thì hoàn toàn khác hẳn. 

Các con, những kẻ túng thiếu nhu cầu vật chất, và để cung cấp nhu cầu 

đó, các con phải ép mình làm việc dưới quyền của một chủ nhân, không 

phải vì thế mà các con là nô lệ, nhưng thực sự chúng 

con được dựng nên để hưởng tự do. Các con, những kẻ đang đi tìm tình 

yêu và chẳng bao giờ thỏa mãn. Chúng con thực sự được dựng nên để 

yêu thương, không phải yêu thương phù du mà để yêu thương cái vĩnh 

cửu. 

Còn các con nặng tình gia đình, mưu toan, lo liệu được sum họp, yên 

vui, hạnh phúc lâu dài, lại gặp cái chết phân ly! 

62. Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng 

(trg 321) 

  

Các con đừng quên rằng cái chết thật ra chỉ chia cách các con với nhau 

trong một thời gian ngắn. Các con, những kẻ phục vụ cho một ông chủ, 

các con phải làm việc, phải yêu mến , phải kính trọng, phải mưu ích  bởi 

công lao, bởi lòng thành của các con. 
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Các con nhớ rằng con người ta chỉ là chủ các con trong mấy năm mà 

thôi, vì đời chóng tàn. 

Các con phải là thợ, là tôi tớ của vua muôn đời. Linh hồn các con được 

tạo dựng bởi một Người Cha quá yêu thương các con, không phải với 

một tình cảm bâng quơ mà với cả một khối tình bao la vĩnh cửu. 

  

Người Cha đó còn chuẩn bị cho các con một chỗ trên Thiên Đàng hạnh 

phúc bất tận. 

Nơi đó một ngày kia linh hồn các con sẽ tìm thấy tất cả sự thỏa mãn 

mọi nhu cầu, mọi khát vọng. 

Nơi đó các con sẽ tìm thấy được phần thưởng cho công việc mà các con 

cảm thấy nặng nề ở dưới thế. 

Nơi đó các con sẽ gặp lại gia đình mà các con quá đỗi khổ cực, quá đỗi 

yêu thương. 

Nơi đó các con sẽ sống vĩnh cửu. Thế gian chỉ là một bóng đen tan biến 

và Thiên Đàng là vĩnh cửu muôn đời. 

Nơi đó các con sẽ được sum vầy cùng Cha và cũng là Chúa Trời các 

con. Chớ gì các con hiểu được cái hạnh phúc tuyệt diệu đang chờ đợi 

các con. 

  

Nghe như thế các con cũng không ngần ngại bảo rằng: "Với tôi, tôi 

chẳng có đức tin, tôi không tin sẽ có một cuộc sống nào khác. 

Các con không có đức tin à ? Nếu các con không tin nơi Cha thì tại sao 

lại ngược đãi Cha, tại sao lại nhao nhao chống báng lề luật của Cha và 
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khiêu chiến với những kẻ yêu mến Cha. 

Các con muốn tự do, mà  không để kẻ khác được tự do. Các con không 

tin ở cuộc sống vĩnh cửu à ? 

Vậy hãy nói cho Cha nghe, các con có sống hạnh phúc nơi trần thế này 

không? Các con cảm thấy cần một cái gì mà chẳng tìm được nơi cõi tạm 

này. 

Nếu đã tìm được khoái lạc, các con cũng vẫn chưa thỏa mãn. 

Nếu đã tìm thấy giàu sang, thành công rực rỡ, các con cũng chẳng lấy 

làm đủ. 

Nếu cần tình cảm, vừa gặp nó xong, các con cảm thấy chán ngán liền. 

Tất cả những thứ đó không phải là điều chúng cơn mong ước. Điều các 

con khao khát ước mong là tìm được bình an của con cái Thiên Chúa. 

Làm sao các con tìm được ở nơi chốn trần gian đầy bội bạc này? Vậy 

Cha đến chỉ cho chúng con biết nên tìm bình an và hạnh phúc đó nơi 

đâu, để làm mát dịu cơn khát khao dày xéo các con từ lâu lắm rồi. Đừng 

quá nông nổi coi thường khi nghe Cha bảo rằng, các con tìm sự ấy trong 

việc giữ trọn lề luật của Cha. Đừng sợ hãi lề luật đó. 

63. Giữ luật Tình yêu của Thiên Chúa. 

(trg 322) 

  

Luật của Cha không phải là luật độc đoán, bạo tàn mà chỉ là luật của 

Tình yêu. Đúng vậy, luật của Cha là tình yêu, và Cha là Cha của các 

con. Cha vừa bày tỏ cho các con lề luật của Cha như thế   

nào, Trái Tim Cha là sao, Trái Tim mà các con không biết rằng các con 

đã gây bao nhiêu tổn thương. Các con tìm Cha để cho sự chết. Cha tìm 
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các con để ban sự sống. Cha và các con, ai sẽ thắng? 

Linh hồn các con sẽ mãi mãi chai lì khi nhìn ngắm Đấng đã ban cho các 

con sự Sống và Tình yêu. 

  

"Cha không thể chứa nổi được những ngọn lửa tình yêu thương các linh 

hồn. ôi! Tình yêu mạnh quá lẽ, mạnh đến nối có thể san bằng mọi trở 

ngại. Cha muốn các linh hồn yêu mến Cha. Cha muốn Cha là Vua của 

chúng. Muốn kéo chúng vào thương tích của Cha...  

64. Cha thương con, con thù Cha... 
(trg 324- 326) 

  

"Con không biết điều gì xảy ra  khi một hỏa diệm sơn phun lửa à? Sức 

mạnh của lửa đó có thể nhổ cả núi non, tàn phá  được cả núi rừng, và 

người ta nhận thấy một sức mạnh bất khả xâm phạm xuất hiện nơi đó. 

 Lời của Cha cũng có sức mạnh vô song, còn được ơn Cha trợ lực thì 

sức mạnh đó tăng đến mức có thể bất cứ một linh hồn ương ngạnh đến 

đâu cũng phải đầu hàng trước tình yêu của Cha. 

Xã hội suy đồi bại hoại khi những lãnh đạo không thi hành theo chân lý 

và công bằng. Nếu những nhà lãnh đạo đó biết cách điều khiển thì dĩ 

nhiên cũng sẽ có một số ít dân chúng theo đường quanh co mà đi, 

nhưng số đông sẽ đổ xô về ánh sáng và chân lý. Cha lập lại điều này: 

"Ơn của Cha sẽ phụ lực cho Lời của Cha và cho những kẻ loan truyền 

lời đó. Chân lý sẽ thắng. Bình an sẽ ngự trị các linh hồn và thế gian. 

Triều đại của Cha sẽ đến'! 

  

Các con biết rằng: Kỷ luật cần cho quân đội, nề nếp cần cho gia đình. 

Vì thế trong đại gia đình của Chúa Giêsu Kitô, một lề luật được quy 

định, nhưng đây là lề luật rất êm ái. 

 Trong trật tự xã hội loài người, các con cái luôn luôn mang họ của 

người Cha, nếu không, chúng rất khó được nhìn nhận thuộc về gia  đình 
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ông Cha. 

Cũng vậy, từ lúc sơ sinh, Bí tích Rửa Tội đã phong cho các con một 

danh Thánh. 

Các con đã nhận họ Thánh đó thì các con là con cái của Cha, các con có 

quyền thừa hưởng tất cả những tài sản của Cha. 

Nhưng Cha biết rằng, các con không những không nhận biết Cha, không 

yêu thương Cha mà còn thù ghét, ngược đãi Cha nữa. Trong khi đó, Cha 

yêu thương các con với một mối tình không bến bờ, 

Cha muốn làm cho các con biết được gia tài mà các con có quyền 

hưởng dùng mà cái điều kiện nhẹ nhàng các con phải làm để được 

quyền đó là các con "Hãy Tin Vào Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Của 

Cha". 

Các con đã nhục mạ Cha, Cha tha thứ cho các con. 

Các con ngược đãi Cha, Cha vẫn thương yêu các con. 

Các con xúc phạm đến Cha bằng lời nói, việc làm, Cha muốn làm điều 

lành cùng mở các kho tàng của Cha mà ban phát cho các con. 

Các con đừng tưởng rằng Cha không biết các con sinh sống như thế nào 

cho đến giờ phút này. 

Cha biết các con khinh khi những ơn ích của Cha và còn lạm dụng cả 

những Bí Tích Cha ban, nhưng Cha tha thứ cho các con. 

Nếu các con muốn sống hạnh phúc nơi trần gian ,đồng thời bảo đảm 

cuộc sống vĩnh cửu, các con hãy làm điều Cha sắp nói đây... 

65. Người chủ và người làm. Dự lễ Chúa nhật... 

(trg 326) 

  

"Các con có nghèo khổ không ? Công việc các con phải làm vì 

nhu cầu, các con hãy làm với sự tuân phục. Các con biết rõ, Cha 

cũng vậy, Cha đã sống 30 năm trong cái định luật đó vì Cha nghèo 
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nàn. rất nghèo nàn. Các con đừng xem chủ nhân là kẻ hung bạo. 

đừng nuôi dưỡng sự hận thù để chống lại họ, đừng ước ao sự bất hạnh  

cho họ. Trái lại, các con hãy làm lợi và trung thành với họ. 

Các con giàu sang lắm phải không ? Các con thuê nhiều tớ nhiều thợ 

lắm 

không? Đừng khai thác công sức của họ, hãy giao việc cho họ theo 

phép công bình, h'ãy đối xử với họ theo tình nhân hậu và dịu hiền. 

Bởi vì nếu các con có một linh hồn bất tử, thì họ cũng có. 

Nếu các con nhận được nhiều tiền của, không phải chỉ để dành cho 

riêng cho mình vui hưởng, mà để cho các con khôn khéo xử dụng 

trong 

việc thực hiện các nhân đức đó với các kẻ chung quanh các con. 

  

Này các con, nghèo cũng như giàu, sau khi nhận lãnh với sự tuân 

phục cái lề luật làm việc rồi, các con hãy nhận biết cách khiêm tốn sự 

hiện hữu của Đấng trên tất cả mọi loài thọ tạo. Đấng đó là Thiên 

Chúa, đồng thời là Cha các con. Vì  là Thiên Chúa. Ngài buộc con 

phải tuân giữ nghiêm chỉnh lề luật của Ngài. Vì là Cha, Ngài khuyên 

bảo các con làm bổn phận người con là phải tùng phục giới răn của 

Ngài. Bởi vậy, sau cả tuần mải miết làm việc hay bôn ba cho sự 
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nghiệp hoặc có thể ham vui trong các thú vui tiêu khiển, Ngài dạy 

các con bỏ ra chừng nửa giờ để thực hiện lời giáo huấn của Ngài. 

Thử hỏi, Ngài đòi buộc chừng đó có nhiều lắm không? Các con hãy 

đến nhà Ngài, Ngài mỏi mòn trông đợi các con ngày đêm. 

  

Mỗi Chúa Nhật hay ngày lễ trọng, các con hãy dành cho Ngài nửa 

giờ bằng cách dự vào Mầu Nhiệm Tình Yêu và Thương Xót, còn gọi 

là Thánh Lễ Misa. Nơi đó các con hãy trình lên Ngài tất cả, gia đình, 

con cái, sự nghiệp, ước vọng. Hãy bày tỏ với Ngài những nỗi khô 

khan sầu khổ. Chớ gì các con hiểu được rằng Ngài hằng lắng nghe 

các con với một tình thương dạt dào yêu dấu. Có thể các con sẽ nói 

với Cha rằng, tôi không biết dự lễ misa, vì từ hồi Cha mẹ sinh ra, tôi 

chưa bao giờ bước chân đến ngưỡng cửa Thánh đường. Đừng hoảng 

sợ như vậy. Các con hãy đến tề tựu dưới chân Cha trong nửa giờ đó, 

để lương tâm bảo các con bảo hãy làm những điều phải làm, đừng 

giả điếc với những lời đó. Hãy mở linh hồn ra. ơn Cha sẽ nói. Dần 

dần nó sẽ chỉ cho các con phương cách, lề lối mà các con phải hành 

động trên mỗi bước đường đời, cách phải cư xử trong gia đình, cách 

phải đương đầu với công  ăn  việc làm, cách dạy dỗ con cái, thương 
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yêu người dưới, kính trọng người trên". 

66. Sống theo dục vọng và sống theo đức tin 

(trg 327) 

  

Có thế ơn ấy sẽ buộc các các phải bỏ một mưu toan thâm độc, 

bẻ gẫy một cuộc tình bất chính, mạnh dạn xa lánh một cuộc hội họp 

nguy hiểm. Nó sẽ báo cho các con hay các con đang thù ghét người 

nầy vô cớ, đang lui tới luyến ái người kia mà đúng ra phải xa lánh. 

Vạn sự khởi đầu nan. Các con hãy cố gắng nối dài sợi xích ân sủng, 

những vòng xích sắt sẽ lôi kéo nhau. 

  

Nếu hôm nay các con nghe theo ơn của Cha và để nó hoạt động nơi các 

con, thì hôm sau các con sẽ nghe khá hơn và càng ngày càng dễ đàng, 

như thế ánh sáng và bình an sẽ  lớn  dần lên, và  sẽ đưa đến hạnh phúc 

vĩnh cửu. 

  

Con người được dựng nên không phải chỉ để ở mãi nơi cõi tạm này , 

nhưng sẽ lên ở chốn trường sinh. 

Nếu nó bất tử thì nó phải sống cho cái mãi mãi tồn tại, không mau tan 

biến chứ?. 

Trẻ trung, giàu sang, khôn ngoan, danh vọng thế trần chằng có nghĩa 
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 hết, tất cả sẽ qua đi và chấm dứt nhanh chóng, 

chỉ có Tình yêu Thiên Chúa là tồn tại đến muôn đời. 

  

Sở dĩ thế gian và xã hội đầy dẫy hận thù, chém giết nhau, dân tộc 

chống dân tộc, quốc gia chống quốc gia, cá nhân chống cá nhân là vì 

nền tảng đức tin  hầu như đã biến mất hoàn toàn. 

Do đó, đức tin phải được tái sinh thì bình an sẽ trở lại. Bác ái sẽ thống 

trị. 

Đức tin không làm hại nền văn minh và cũng chẳng cán trở  tiến bộ, trái 

lại nó ăn rễ sâu vào cá thể dân tộc, thì khôn ngoan và khoa học càng lớn 

mạnh trong chúng vì Thiên Chúa là sự khôn ngoan vô cùng và khoa 

học vô tận. 

Những nơi nào mà đức tin không còn nữa thì bình an phải 

ra đi và văn minh tiến bộ cũng nối gót tiễn chân, vì Thiên Chúa 

không có mặt trong chiến tranh, chừng ấy chỉ có toàn là chia rẽ tư 

tưởng, gia cấp chống đối giai cấp, ngay trong bản thể con người, 

dục vọng nổi dậy dày xéo bổn phận. Tất cá những gì tạo vẻ đẹp thanh 

lịch cho con người đều biến mất chỉ còn lại sự phản loạn, bất phục 

tùng, và chiến tranh. 

Các con hãy nghe theo đức tin, các con sẽ được cao sang. 
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Hãy để cho đức tin thống trị, các con sẽ được tự do. 

Hãy sống với đức tin, các con sẽ không chết đời đời. 

67. Thánh giá, đền tạ, tin cậy Trái Tim Chúa... 

(trg 352) 

  

"Các con đừng tưởng rằng Cha đến nói với các con 

những chuyện khác hơn là về Thánh Giá của Cha. Vì bằng Thánh Giá 

đó, 

Cha đã cứu thế gian. Giờ đây, Cha muốn đem thế gian đến chân lý 

đức tin, nhất là đến con đường của tình yêu cũng bằng Thánh Giá đó. 

Cha sẽ bày tỏ những ước vọng của Cha cho chúng con. 

  

Cha đã cứu thế gian từ trên Thập Giá. nghĩa là bằng đau khổ. 

Các con biết rằng: tội lỗi là một sỉ nhục vô cùng, nên cần một sự đền tội 

vô cùng. 

Chính vì vậy mà Cha đòi buộc công nghiệp và sự đau khổ nơi các con 

để kết hiệp vào công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cha. Các con còn rõ 

biết 

Trái Tim Cha là của riêng các con. 

Các con hãy dùng Trái Tim Cha mà phạt tạ. 

Hãy in sâu vào những linh hồn mà các con tiếp xúc những niềm tin yêu. 
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Hãy tắm gội chúng trong tình yêu, niềm tin cậy vào lòng nhân từ hay 

thương xót của Trái Tim Cha. 

Trong các dịp  các con có thể nói về Cha, làm cho Cha được nhận biết, 

các con luôn khuyên nhủ các linh hồn đừng sợ hãi vì Cha là Vua yêu 

thương. 

  

Cha truyền cho các con ba điều đặc biệt sau đây: 

1 - Làm Giờ Thánh, bởi vì đó là một trong những phương tiện dâng 

lên Chúa Cha một sự đền bù, phạt tạ lớn lao nhở môi giới Chúa Giêsu 

Kitô, Con Thiên Chúa. 

  

2- Dâng năm kinh Lạy Cha để  kính các vết thương của Cha, bởi vì 

nhờ đó mà thế gian nhận được ơn cứu rỗi. 

  

3- Sống kết hợp với Trái Tim Cha hoặc hàng ngày dâng lại công 

nghiệp của Trái Tim Cha, bởi vì làm như thế những hành động của 

các con có một giá trị phi thường ví như các con  liên  lỉ dùng sự sống, 

Máu và Trái Tim Cha vậy. 

Hãy luôn phú linh hồn và xác cho Trái Tim Cha không chút sợ hãi. Đó 

là bí quyết mà nhiều linh hồn chưa hiểu tường tận. Cha muốn các con 

thấu suốt cùng triệt để lợi dụng điều đó". 
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68. Chúa muốn được đền bù 

(trg 352- 353) 

  

"Con hãy ở lại trong bình an của Cha, Cha yêu thương các con " 

"Cha hướng dẫn và bảo vệ các con, đừng bao giờ ngờ vực lòng 

nhân từ của Cha". 

"Thế gian thiếu đức tin. Chúa Giê su muốn chúng con đền bù sự thiếu 

đức 

tin đó trong những hành động tin cậy của các con. Con đừng sợ. đừng 

buồn, nếu con chưa được ánh sáng, dần dần Chúa Giêsu sẽ ban cho 

con. Tất cả sẽ hoàn thành theo ý định của Ngài. Riêng con, hãy vâng 

lời và phó thác, vậy là đủ lắm rồi. 

  

Hẳn nhiên có những giây phút đen tối, Thánh Giá của Ngài dựng trước 

mắt chúng ta, không cho chúng ta nhìn thấy Ngài, nhưng ngay lúc ấy 

Ngài nói với chúng ta: ' Các con đừng sợ, chính Cha đây' . Đúng vậy, 

chính Ngài đó và cũng chính Ngài sẽ hướng dẫn đến cùng và hoàn tất 

công nghiệp. Con đừng sợ. 

Hãy trung thành và ở bình an' . 

  

Chúa Nhật 21- 1 0-1923, 
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Josefa đang cầu nguyện. Chúa 

Giêsu hiện đến mở cho người xem Trái Tim  cháy bùng: 

"Con hãy nhìn Trái Tim Cha. Đó là cuốn sách mà con phải suy niệm. 

Đó là nơi dạy con  mọi nhân đức và nhất là lòng sốt mến chăm lo vinh 

hiển 

cho Cha và sự cứu rỗi các linh hồn. 

Con hãy nhìn thật kỹ Trái Tim Cha. Đó cũng là nơi trú ẩn cho những 

những kẻ khốn cùng. 

Con hãy nhìn sâu vào Trái  Tim Cha. Đó là lò lửa mà những 

trái tim đầy bùn nhơ được tinh luyện để được mồi lửa tình yêu. 

Con hãy đến ném tất cả những xấu xa tội lỗi của con vào đó. 

Hãy trông cậy và tin tưởng nơi Cha, Đấng Cứu Chuộc con. 

  

Con hãy nhìn thêm một lần nữa vào Trái Tim Cha. Đó là nguồn nước 

đang 

chảy. Con hãy lao mình vào đó mà uống cho đã cơn khát. Cha ao ước 

hết thảy các linh hồn đến tận nguồn mạch này đế giải cơn khát . 

  

Con hãy lợi dụng để uống  đầy tràn những ơn ích mà Cha ban cho con. 

Hãy để tình yêu Cha hoạt động trong con và con hãy ở  thấp hèn". 
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Carthage 27-9-2008 (Lễ thánh VinhsơnPhaolô) 

 


