
     

Con yêu của Cha, con đừng 
bỏ hiệp lễ trừ khi biết rõ sự 
sa ngã của con thật nghiêm 

trọng. Ngoài ra, đừng để 
nỗi nghi nan nào cản ngăn 
con hiệp nhất với Cha trong 

mầu nhiệm tình yêu của 
Cha. Những lỗi nhỏ mọn 
của con sẽ biến mất trong 
tình yêu Cha như một mẩu 

rơm được ném giữa lò 
khổng lồ. (Nhật ký 156) 

 

Con yêu của Cha, những 
đau khổ của con sẽ 

không còn lâu nữa đâu.  
(Nhật ký 152). 

 
 

Con yêu của Cha, con 
đừng sợ đau khổ. Cha ở 

với con.  
(Nhật ký 151) 

 
 



     

Tất cả đây Cha đã tạo 
dựng cho con, hỡi bạn 
tình của Cha. Con hãy 

biết rằng mọi vẻ đẹp này 
chẳng là gì nếu sánh với 
những gì Cha đã chuẩn 
bị cho con trong cõi đời 
đời. (Nhật ký 158) 

 
 

Con yêu của Cha,hãy 
nhớ những lời này: Trong 
đau khổ, họ đã thành 

tâm cầu nguyện.  
(Nhật ký 157) 

 

Con hãy biết rằng con 
làm cho Cha đau khổ rất 

nhiều khi không tiếp 
nhận Cha trong giờ hiệp 

lễ.  
(Nhật ký 156) 

 
 



     

Cha ước ao đươc ngự nơi 
bàn tay, chứ không phải 

chỉ trong tâm hồn con mà 
thôi.  

(Nhật ký 160) 
 
 

Con nhỏ của Cha, Con là 
niềm vui của Cha, là niềm 

an ủi của trái tim Cha. 
Cha ban cho con những 

hồng ân nhiều tùy sức con 
có thể lãnh nhận. Mỗi khi 

muốn Cha được hạnh 
phúc, con hãy nói cho thế 
giới biết về Lòng Thương 
Xót bao la khôn dò của 

Cha. (Nhật ký 164) 
 

Con yêu của Cha ơi, Cha 
ước mong trái tim con sẽ 
được đào luyện theo 

gương trái tim từ ái của 
Cha. Con phải được thấm 
nhuần Lòng Thương Xót 

của Cha.  
(Nhật ký 167) 

 



     

Con yêu của Cha ơi, Cha 
đang chuẩn bị nhiều ơn 

thánh cho con lãnh nhận 
trong tuần tĩnh tâm. 

(Nhật ký 167) 
 
 

Con hãy cố gắng duy trì sự bình 
an sâu xa về những cuộc tiếp xúc 
giữa con với Cha. Cha sẽ cất đi 
hết mọi nghi nan trong vấn đề 
này. Cha biết con an tâm khi 
Cha đang nói với con. Nhưng 

ngay khi Cha ngưng nói, con lại 
bắt đầu moi tìm những hoài 

nghi. Nhưng Cha sẽ củng cố linh 
hồn con cho dù con muốn phiền 

muộn đi nữa, điều đó cũng 
không tuỳ sức con.  

(Nhật ký 169). 
 

Con yêu của Cha ơi, con 
hãy nhìn ngắm trái tim 

nhân lành của Cha.  
(Nhật ký 177) 

 
 



     

Cha ước mong con cùng 
đi với Cha đến thăm các 

bệnh nhân.  
(Nhật ký 183). 

 
 

Con yêu của Cha ơi, tất cả 
những khốn nạn của con 
đã được tiêu tan trong 

ngọn lửa tình yêu của Cha, 
như một nhánh cây nhỏ 
được ném vào lửa hừng 
hực. Bằng cách hạ mình 

như vậy, con sẽ kín múc cho 
mình và cho các linh hồn 

khác, tất cả biển nguồn xót 
thương của Cha.  

(Nhật ký 178) 
 

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy nói cho các linh mục về 

Lòng Thương Xót khôn 
lường của Cha. Những ngọn 
lửa thương xót đang bừng 
cháy trong Cha – kêu gào 
được phung phát. Cha 

muốn trào đổ mãi cho các 
linh hồn. Trái lại, các linh 
hồn không muốn tin vào 
Lòng nhân lành của Cha. 

(Nhật ký 177) 
 


