
     

Cha đang nói với họ qua sự 
ray rứt của lương tâm họ, 
qua những thất bại và đau 
thương của họ, qua những 
cơn giông tố, và qua tiếng 
nói của Giáo Hội. Nhưng 

nếu họ cứ lãng phí các hồng 
ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ 
với họ, bỏ mặc họ với những 

hậu quả họ muốn.   
(Nhật ký 1728) 

 

Con hãy cho các tội nhân biết 
rằng không ai có thể thoát 
khỏi tay Cha; nếu họ trốn 

tránh Trái Tim nhân hậu của 
Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công 
thẳng của Cha. Con hãy cho 
các tội nhân biết Cha lúc nào 
cũng mong chờ, lúc nào cũng 
lắng nghe nhịp đập của trái 
tim họ… Khi nào nó sẽ đập 

nhịp vì Cha đây?   
(Nhật ký 1728) 

Với lòng nhân lành, Cha 
bám sát các tội nhân 

trên mọi nẻo đường họ 
đi, và Trái Tim Cha hớn 
hở vui mừng khi họ trở 
về bên Cha. Cha quên 
bẵng nỗi cay cực họ đã 
gây ra cho Trái Tim Cha 
và Cha vui mừng vì họ 
trở về.  (Nhật ký 1728) 

 



     

Cha chính là khối toàn 
thương đối với linh hồn 
sám hối. Sự xấu xa tày 
đình của một linh hồn 

cũng không làm Cha nổi 
cơn thịnh nộ; trái lại, Trái 

Tim Cha động lòng xót 
thương họ hết mình.  

(Nhật ký 1739) 
 
 

Cha dành cho nước Ba 
Lan một tình yêu đặc 

biệt, và nếu đất nước này 
vâng theo thánh ý Cha. 
Cha sẽ nâng nó lên đến 
chỗ uy quyền và thánh 
thiện. Từ đó sẽ phát ra 

một tia lửa chuẩn bị thế 
gian cho Cha đến lần sau 

hết.  (Nhật ký 1732) 
 

Con hãy đọc chuỗi kinh 
Cha đã dạy con thì cơn 

bão sẽ ngừng. Nhờ chuỗi 
kinh, con sẽ có được mọi 
sự, nếu những điều con 
xin phù hợp với thánh ý 

Cha.  (Nhật ký 1731) 
 
 



     

Con đừng sợ hãi gì. Những 
điều người khác không 

được ban, thì con đã được. 
Những ân sủng các linh 

hồn khác không được nhìn 
thấy, ngay từ xa đi nữa, 
thì mỗi ngày vẫn nuôi 
dưỡng con, như bánh 

hằng ngày.   
(Nhật ký 1753) 

 

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy nghĩ xem trái tim con 
được những lời khấn ràng 
buộc với Đấng nào. Trước 
khi tạo dựng thế giới, Cha 

đã yêu thương con bằng một 
tình yêu mà hôm nay trái 
tim con đang được hoan 

hưởng, và theo dòng thế kỷ, 
tình yêu Cha vẫn không bao 
giờ đổi thay.  (Nhật ký 1754) 

 

Hôm nay, con hãy đọc 
chương 15 Phúc Âm 

Gioan. Cha muốn con đọc 
thật chậm rãi.   
(Nhật ký 1757) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy nghĩ đến đời sống của 
Thiên Chúa được tỏ hiện 

trong Giáo Hội vì phần rỗi 
và ơn thánh hóa cho linh 
hồn con. Con hãy xét đến 

ích lợi con được hưởng nhờ 
từ những kho tang ân sủng 
này, từ những nỗ lực của 

tình yêu Cha.   
(Nhật ký 1758) 

 

Hỡi con yêu của Cha, Cha 
muốn dạy con về cuộc chiến 
thiêng liêng. Con đừng bao 

giờ tin tưởng bản thân, 
nhưng hãy hoàn toàn phó 

mình cho thánh ý Cha. Trong 
cô độc, tăm tối, và nghi oan 
muôn hình nghìn trạng, con 
hãy đến nương nhờ nơi Cha 
và vị linh hưởng của con. 

Ngài sẽ luôn luôn nhân danh 
Cha mà giải đáp cho con.   

(Nhật ký 1760) 
 

Con đừng mặc cả với cám 
dỗ, nhưng hãy lập tức khóa 

chặt con vào Trái Tim Cha, và 
ngay từ đầu, hãy sớm tố giác 
chước cám dỗ ấy với cha giải 

tội. Con hãy đặt tính tự ái 
cua con vào chỗ rốt bét, để 
nó không làm hoen ố các 

hành động của con. Con hãy 
hết lòng nhẫn nại mà chịu 
đựng bản thân. Đừng lơ là 
với các việc hãm mình hệ 

trọng.  (Nhật ký 1760) 
 



     

Đừng hỏi ý kiến ai, ngoài 
cha giải tội của con; hãy 
thành thực và đơn sơ như 
một con trẻ đối với ngài. 
Đừng để mình bị chán 

nản vì tính vong ân. Đừng 
tò mò xét nét những 

đường nẻo Cha dẫn con 
đi.  (Nhật ký 1760) 

 
 

Con hãy trung thành giữ 
luật hết sức có thể. Nếu 
có ai làm con phiền khổ, 
con hãy nghĩ đến những 
điều tốt lành con có thể 
làm cho người đã gây 

khổ cho con. Đừng thổ lộ 
các cảm xúc của con. 

Hãy im lặng khi bị quở 
trách.  (Nhật ký 1760) 

 
 

Luôn luôn đoán ý lành 
cho các ý kiến của bề 

trên và cha giải tội của 
con. Con hãy tránh xa 

những người hay xầm xì 
như dịch tể. Con hãy để 
mọi người hành xử như 
họ muốn; còn con hãy 

hành xử như Cha muốn 
về con.  (Nhật ký 1760) 

 
 


