
     

Con yêu của Cha ơi, hãy 
giúp Cha cứu một người 
đang hấp hối. Con hãy 
đọc chuỗi kinh Cha đã 
dạy để cầu cho ông ấy.   

(Nhật ký 1565) 
 
 

Hỡi hiền thê của Ta, em 
luôn làm đẹp lòng Ta bằng 
sự khiêm nhường của em. 
Nỗi khốn nạn tồi tệ nhất 

cũng không làm ta thôi kết 
hợp với một linh hồn, 
những nơi đâu có kiêu 

ngạo, ta sẽ không hiện diện 
ở đó.  (Nhật ký 1563) 

 
 

Con hãy biết khi ban cho linh 
hồn nào một vị linh hướng, 

đối với Cha đó là một hồng ân 
trọng đại. Nhiều linh hồn nài 
xin Cha ơn này nhưng không 
phải mọi người đều được Cha 
ban cho cả đâu. Từ khi Cha 

ban vị linh mục này làm linh 
hướng cho con, Cha đã ban 
cho Ngài một ánh sáng mới 
để có thể dễ dàng nhận biết và 

hiểu được linh hồn con.   
(Nhật ký 1561) 



     

Phải chăng con buồn sầu 
vì điều này? Dĩ nhiên con 
là một vị Thánh. Chẳng 

bao lâu nữa chính Cha sẽ 
làm cho điều ấy sáng tỏ 

nơi con, và người ta cũng 
xưng ra chữ Thánh ấy.  

(Nhật ký 1571) 
 
 

Đúng thế hỡi con, Cha 
muốn con luôn luôn có 
một ý hướng thật tinh 
ròng ngay cả khi con 

làm những công việc nhỏ 
mọn nhất.   

(Nhật ký 1566) 
 
 

Hỡi con yêu của Cha, Cha 
ban thưởng cho con theo ý 
hướng ngày thẳng của con 
ngay lúc thực hiện hành vi. 
Lòng Cha vui mừng vì con 
đã tưởng nghĩ đến tình yêu 
Cha lúc hành động, và điều 
ấy thật hiển nhiên; tức là từ 

việc hạ mình.  
(Nhật ký 1566) 

 
 



     

Hỡi con yêu của Cha, Cha 
nhắc cho con nhớ rằng mỗi 

khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, 
con hãy dìm mình hoàn toàn 
trong Lòng Thương Xót của 
Cha để thờ lạy và tôn vinh; 
con hãy kêu nài quyền toàn 
năng Lòng Thương Xót Cha 

cho toàn thế giới, nhất là cho 
các tội nhân đáng thương; vì 
vào giờ phút ấy, lượng tình 
thương được mở ra cho mọi 
linh hồn.  (Nhật ký 1572) 

 

Trong giờ ấy, con xin được 
mọi sự cho chính con và 
những linh hồn được con 
cầu nguyện; đó là giờ ân 
sủng cho toàn thế giới - 
Lòng Thương Xót vinh 

thắng phép công thẳng.  
(Nhật ký 1572) 

 
 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy 
cố gắng hết sức - miễn là bổn 
phận cho phép - để suy ngắm 
Đường Thánh Giá trong giờ 
ấy; nếu không thể suy ngắm 
Đường Thánh Giá, ít là con 

hãy vào nhà nguyện một lúc 
để thờ lạy Thánh Thể, Trái Tim 
đầy lân tuất của Cha; và giả 
như cũng không thể vào nhà 
nguyện, con hãy dìm mình 
vào sự cầu nguyện ở bất cứ 
nơi đâu trong một lúc ngắn 

ngủi.  (Nhật ký 1572) 
 



     

Cha đòi mọi thụ tạo phải 
có lòng tôn sùng Lòng 
Thương Xót của Cha, 

nhưng trước tiên phải là 
con, vì con đã được Cha 
cho hiểu biết sâu xa về 

mầu nhiệm này.   
(Nhật ký 1572) 

 
 

Con yêu của Cha ơi, con hãy 
biết rằng giữa Cha và con là 
một vực thẳm vô cùng, một 
vực thẳm phân cách giữa 
Đấng Tạo Hóa với thụ tạo. 
Nhưng vực thẳm này được 
lấp đầy bằng lượng tình 

thương của Cha. Cha nâng 
con lên với Cha không phải vì 

Cha cần con, nhưng chỉ vì 
lòng thương mà Cha đã ban 

cho con hồng ân được kết hợp 
cùng Cha.  (Nhật ký 1576) 

 

Con hãy nói cho các linh hồn 
đừng dựng trong hồn họ những 

vật cản cho Lòng Thương Xót của 
Cha đang rất muốn hoạt động 
trong lòng họ. Lòng Thương Xót 

Cha hoạt đông trong tất cả 
những tâm hồn mở cửa cho Cha. 
Cả các tội nhân lẫn những người 

công chính đều cần đến Lòng 
Thương Xót của Cha. Ơn hối cải 

cũng như ơn bền đỗ đều là 
những hồng ân do Lòng Thương 

Xót của Cha.  (Nhật ký 1577) 
 
 



     

Con hãy nhẫn nại chịu 
đựng. Giờ dây các chị em 
khác sẽ nói về việc phục 
vụ chểnh mảng của chị 
ấy, còn con hãy nín lặng 
và đừng nói gì về vấn đề 

này.  (Nhật ký 1587) 
 
 

Những ân sủng của tình 
thương Cha chỉ được kín múc 
bằng một chiếc bình duy nhất: 
đó là lòng tín thác. Linh hồn 
nào càng tín thác, càng được 
lãnh nhận nhiều. Những lình 

hồn tín thác vô hạn sẽ là 
nguồn an ủi lớn lao cho Cha, 

bởi vì Cha trào đổ tất cả 
những báu tàng cho họ. Cha 
vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi 
vì khát vọng của Cha là được 
bạn phát nhiều, ban phát rất 

nhiều.  (Nhật ký 1578) 

Các linh hồn đang cố gắng 
bước trên đường hoàn thiện 

hãy kính thờ Lòng Thương Xót 
của Cha cách riêng, bởi vì Cha 
sẽ ban cho họ dư đầy những 
ân sủng tuôn tràn từ Lòng 
Thương Xót của Cha. Cha 
muốn các linh hồn ấy phải 
trổi vượt về lòng tin thác vô 
bến bờ vào tình thương Cha. 
Chính Cha sẽ quán xuyến việc 
Thánh hóa các linh hồn ấy. 

(Nhật ký 1578) 
 


