
     

Con yêu của Cha ơi, nếu con 
biết được một hành vi yêu 

mến tinh ròng dâng lên cho 
Cha sẽ mang lại công trạng 

và phần thưởng thế nào, có lẽ 
con sẽ chết vì vui mừng. Cha 
nói điều này để con được liên 
lỉ kết hợp với Cha bằng tình 
yêu, bởi vì đó là mục đích 

cuộc sống của linh hồn con. 
Hành vi này là một hành vi 

của ý chí. (Nhật ký 576) 

Hỡi con yêu của Cha, 
tình yêu đã kéo Cha 

xuống đây, và tình yêu 
vẫn giữ Cha lại đây. 

(Nhật ký 576) 
 

Tâm hồn ngài (cha 
Sopocko) là một thiên 
đàng cho Cha trên trần 

gian. (Nhật ký 574)  
Cha luôn ở trong tâm 
hồn con; không những 

khi con tiếp đón Cha khi 
hiệp lễ, mà còn luôn mãi. 

(Nhật ký 575) 
 



     

Thái độ bội bạc trước vô số 
hồng ân chính là của ăn 

thường xuyên của Trái Tim 
Cha phải chịu đối với một 
linh hồn như thế. Tình yêu 
của họ hâm hâm dở dở, và 
Trái Tim Cha không sao chịu 
được; những linh hồn này 
cưỡng ép Cha phải loại bỏ 

họ. (Nhật ký 580) 
  

Cha bị đả thương đau đớn 
vì những bất toàn nhỏ mọn 
của các linh hồn ưu tuyển 
hơn là vì tội lỗi của những 

người sống ở thế gian. 
Những bất toàn nhỏ mọn 

này chưa phải là tất cả đâu. 
Cha sẽ tỏ cho con một bí 
mật của Trái Tim Cha: 

những điều Cha phải thống 
khổ vì các linh hồn ưu 
tuyển. (Nhật ký 580) 

  

Con hãy biết rằng một 
linh hồn thanh khiết là 

một linh hồn khiêm 
nhường. Khi con tự hạ và 
trút mình ra khỏi uy nghi 
của Cha, Cha sẽ đổ đầy 
cho con những ân sủng 
của Cha và dùng quyền 
toàn năng của Cha để 

nâng con lên.  
(Nhật ký 576) 

  



     

Có những linh hồn không muốn 
nghe lời mời gọi của Cha, nhưng 
tiếp tục lao xuống vực thẳm hỏa 

ngục. Sự hư mất của các linh 
hồn này đẩy Cha vào một nỗi 
phiền sầu đến chết. Mặc dù là 
Thiên Chúa, nhưng Cha không 
thể giúp đỡ một linh hồn như 

thế, vì họ khinh dể Cha; họ có ý 
chí tự do, nên có thể khinh bỉ 

hoặc yêu mến Cha.  
(Nhật ký 580) 

  

Còn con, con là thừa phát 
viên quảng bá Lòng 

Thương Xót của Cha, con 
hãy nói cho toàn thế giới 
về lòng nhân lành của 

Cha, và như vây, con sẽ an 
ủi Trái Tim Cha.  
(Nhật ký 580) 

  
 

Cha sẽ cho con biết thêm 
nhiều hơn khi con tâm sự 
với Cha trong thẳm sâu 
linh hồn. Ở đó, không ai 
có thể quấy rối những 

hành động của Cha. Ở đó, 
Cha nghỉ ngơi như trong 

khu vườn rào kín.  
(Nhật ký 581) 

  
 



     

Khi con suy nghĩ về những 
điều Cha nói cho con biết từ 
nơi thẳm sâu tâm hồn, con 
sẽ được nhiều lợi ích hơn là 
khi đọc nhiều sách vở. Ôi, 

nếu các linh hồn muốn lắng 
nghe tiếng Cha nói trong 

nơi sâu thẳm tâm hồn, họ sẽ 
đạt đến đỉnh cao trọn lành 
trong một thời gian chóng 

vánh. (Nhật ký 584) 
 

  

Để củng cố tâm trí con, Cha nói 
qua các vị đại diện của Cha phù 

hợp với những gì Cha đòi hỏi 
con, nhưng con hãy biết rằng 
điều này sẽ không phải luôn 

luôn như vậy đâu. Người ta sẽ 
chống đối con trong nhiều việc, 

và qua đó ân sủng Cha sẽ tỏ 
hiện nơi con, và đó là bằng 

chứng hiển nhiên cho thấy vấn 
đề này chính là hoạt động của 

Cha. (Nhật ký 586) 
  
 

Riêng đối với con, con 
đừng sợ gì hết; Cha luôn 
ở với con. Hỡi con yêu 
của Cha, con hãy biết 

điều này: mọi thụ tạo, dù 
biết hay không biết, dù 
muốn hay không muốn, 
họ luôn làm trọn Thánh 

Ý của Cha.  
(Nhật ký 586) 

  
 



     

Mỗi cử động của trái tim 
con Cha đều biết hết. Hỡi 
con yêu của Cha, con hãy 
biết rằng một ánh mắt 
của con hướng về một 
người khác sẽ gây ra 

thương tích cho Cha hơn 
là nhiều tội lỗi của một 

người khác.  
(Nhật ký 588) 

  

Cha không kết hợp với 
linh hồn nào mật thiết 

như với con và như cách 
Cha đang làm với con, 
đó là vì lòng khiêm 

nhường sâu xa, và lòng 
mến nồng nàn con dành 
cho Cha. (Nhật ký 587) 

  
 

Hỡi con yêu của Cha, nếu 
con muốn, Cha sẽ lập tức 

tạo thành một thế giới 
mới, xinh đẹp hơn thế 

giới này, và con sẽ sống 
suốt cuộc đời còn lại của 

con ở đó.  
(Nhật ký 587) 

  
 


