
     

Chúng ta nên giống Thiên 
Chúa khi chúng ta tha thứ 
cho những người chung 

quanh của chúng ta. Thiên 
Chúa là Tình Yêu, Nhân 
Lành, và Thương Xót. 

(Nhật ký 1148) 
 

Mọi linh hồn, nhất là 
linh hồn các tu sĩ, phải 
phản ảnh Lòng Thương 
Xót của Cha. Trái Tim 

Cha chan chứa tình yêu 
thương và lân tuất đối 
với tất cả mọi người.  

(Nhật ký 1148) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, tại 
sao con lại gán cho lời dạy và 
lời nói của con người một tầm 

quan trọng đến thế? Chính 
Cha muốn dạy con; vì thế Cha 
an bài các việc để con không 
tham dự được các buổi nghe 
giảng. Chỉ trong một giây 

phút, Cha sẽ cho con hiểu biết 
nhiều hơn những gì người 
khác phải dùng nhiều năm 

vất vả mới đạt được.  
(Nhật ký 1147) 



     

Cha sẽ không ban cho con 
ơn giải bày với bất kỳ ai 

khác, và cho dù con có giải 
bày đi nữa, Cha cũng 

không ban cho linh mục ấy 
ơn cần thiết để hiểu được 
con. Lúc này, ước muốn 
của Cha là con hãy chịu 

đựng nhẫn nại.  
(Nhật ký 1163) 

 

Cha có muôn kiếp để luận 
phạt, cho nên lúc này Cha 
đang kéo dài thời gian 
thương xót (cho các tội 
nhân.) Nhưng vô phúc 

nếu như họ không ra đây 
là thời gian Cha viếng 
thăm. (Nhật ký 1160) 

 
 

Trái tim của những người 
dấu yêu của Cha cũng phải 

nên giống Trái Tim Cha; 
trái tim ấy cũng phải tuôn 
trào nguồn xót thương của 
Cha cho các linh hồn; nếu 
không, Cha sẽ không nhận 
họ là những người thuộc về 

Cha. (Nhật ký 1148) 
 
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, ý 
muốn của Cha là con đừng 
kể cho bất kỳ ai về những 

ân huệ Cha đã ban cho con. 
Cha đã ủy thác sự chăm sóc 
con cho bạn tri kỷ của Trái 
Tim Cha, và dưới sự hướng 
dẫn của ngài, linh hồn con 
sẽ được lớn lên. Cha đã ban 
cho ngài ánh sáng để nhận 
ra sự sống của Cha trong 

linh hồn con.  
(Nhật ký 1163) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
khi đứng trước mặt Hêrôđê, 
Cha đã sắm một hồng ân 
cho con, để con có thể vượt 
lên sự khi chê của nhân loại 
mà trung thành theo bước 
chân Cha. Con hãy im lặng 
khi người ta không muốn 
công nhân sự thật nơi con, 
như thế là con càng hùng 

biện. (Nhật ký 1164) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con 
hãy biết điều này: nếu con cố 
gắng sống hoàn thiện, con sẽ 
thánh hóa được nhiều linh 

hồn; còn nếu con không nỗ lực 
nên thánh, thì với biểu hiện 
ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống 
bất toàn. Con hãy biết rằng sự 

trọn lành của họ tùy thuộc 
vào sự trọn lành của con, và 

phần lớn trách nhiệm về 
những linh hồn này đè nặng 

trên con. (Nhật ký 1165) 
 



     

Hỡi con nhỏ của Cha, con 
đừng sợ hãi; nhưng hãy 
trung thành với ơn Cha.  

(Nhật ký 1166) 
 
 

Trong một phút, Cha có 
thể ban cho con quá 
những điều con ước 

mong.  
(Nhật ký 1169) 

 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy biết Cha không 
ban ơn thánh của Cha 
cho các linh hồn kiêu 
ngạo, và thậm chí còn 

cất đi những ân sủng mà 
Cha đã ban cho họ.  

(Nhật ký 1170) 
 
 



     

Trên thập giá, nguồn 
mạch xót thương của 

Cha đã được lưỡi đòng 
khai mở cho hết mọi linh 
hồn – Cha không loại trừ 

bất kỳ một ai.  
(Nhật ký 1182) 

 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, dù 
không cảm nhận được Cha 
trong thẩm cung tâm hồn, 

con cũng không thể nói rằng 
Cha không hiện diện ở đó. 

Cha chỉ lấy đi ý thức của con 
về sự hiện diện của Cha mà 
thôi, và điều ấy không nên 

thành một cản trở trong việc 
thực thi thánh ý Cha. Cha làm 

như thế cốt để đạt được 
những mục tiêu khôn dò của 
Cha, những điều mà về sau 
con sẽ biết. (Nhật ký 1181) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, 
những nỗ lực của con rất 
đẹp lòng Cha; đó là niềm 

hoan lạc của Trái Tim 
Cha. Cha nhìn thấy mọi 

cái động của trái tim 
luôn tôn thờ Cha của 
con. (Nhật ký 1176) 

 
 


