
     

Mặc dù mọi công cuộc do 
thánh ý Cha đều phải vượt 

qua những đau khổ lớn lao, 
nhưng con hãy xem có việc 
nào phải chịu nhiều gian 

truân hơn là công cuộc trực 
tiếp của Cha – tức là công 
trình cứu độ không? Con 
không nên quá lo lắng về 
những chống đối. Thế gian 

không quá mạnh mẽ như vẻ 
bên ngoài đâu; sức mạnh của 
thế gian bị giới hạn chặt chẽ.  

(Nhật ký 1643) 

Con sẽ nhận ra mình có 
đức ái, nếu sau khi chịu 
phiền toái và chống đối, 
con vẫn không mất bình 
an, nhưng cầu nguyện 
và ước muốn điều lành 

cho những người đã làm 
con đau khổ.   

(Nhật ký 1628) 
 

Hỡi học trò của Cha, con 
hãy có một đức ái cao cả 
với những người làm con 
đau khổ. Con hãy làm 
lành với những người 

ghét con. Không phải lúc 
nào năng lực của con 
cũng có thể kiểm soát 
được các xúc cảm.  
(Nhật ký 1628) 

 



     

Việc ấy xảy ra như thế 
không phải là việc của 
con. Bổn phận con là 

trung thành với ân sủng 
của Cha và luôn luôn làm 
tất cả những gì trong khả 
năng của con và được đức 

vâng lời cho phép…  
(Nhật ký 1650) 

 
 

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy giúp Cha cứu vớt các 

tội nhân.   
(Nhật ký 1645) 

 
 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy 
biết rằng nếu các linh hồn 
được tràn đầy lửa tình yêu 

tinh ròng của Cha, thì mọi khó 
khăn đều tan biến như sương 
mờ trước tia nắng mặt trời và 
không dám động đến linh hồn 
ấy đâu. Tất cả những người 

chống đối đều sợ khơi lên cuộc 
chạm trán với một lình hồn 
như thế, bởi vì họ cảm thấy 
linh hồn này còn mạnh mẽ 

hơn toàn thế giới.   
(Nhật ký 1643) 



     

Hỡi con yêu của Cha, lòng 
thương cảm con dành cho 
Cha đã làm Cha được thư 
thái. Bằng việc suy ngắm 
cuộc Tử Nạn của Cha, linh 
hồn con sẽ có được một vẻ 

đẹp cá biệt.   
(Nhật ký 1657) 

 
 

Cha miễn cưỡng phải vào 
linh hồn ấy. Con đã nhận 
được hai Bánh Thánh bởi 
vì Cha trì hoãn việc phải 
ngự vào linh hồn ấy là 
người chống lại ơn Cha. 
Viếng thăm một linh hồn 
như thế thật chẳng vui 
sướng gì đối với Cha.  

(Nhật ký 1658) 
 
 

Con hãy nhìn vào Trái Tim 
Cha và xem tình yêu và 
Lòng Thương Xót Cha 

dành cho nhận loại, nhất 
là các tội nhân. Con hãy 
nhìn và hãy đi vào cuộc 
Thương Khó của Cha.   

(Nhật ký 1663) 
 
 



     

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy biết rằng tình yêu 
nồng nàn và lòng cảm 
thương con dành cho 

Cha là một an ủi cho Cha 
trong Vườn Cây Dầu.  

(Nhật ký 1664) 
 
 

Con xem Lòng Thương Xót 
Cha dành cho các tội nhân 
lúc này đang biểu dương 

với tất cả quyền năng. Hãy 
xem con đã viết quá ít, chỉ 
là một giọt nhỏ về Lòng 

Thương Xót của Cha. Con 
hãy làm hết sức để các tội 
nhân có thể đến được với 
lòng nhân lành của Cha.  

(Nhật ký 1665) 
 
 

Con là trái tim của 
Trái Tim Cha. Con hãy 
nói cho các tội nhân 
biết về Lòng Thương 

Xót của Cha.   
(Nhật ký 1666) 

 
 



     

Nếu các linh hồn biết đặt 
mình hoàn toàn trong sự 
chăm sóc của Cha, chính 

Cha sẽ đảm nhận việc 
thánh hóa họ và Cha sẽ 
trào đổ dồi dào các ân 
sủng lớn lao hơn nữa 

xuống cho họ.  
(Nhật ký 1682) 

 
 

Hỡi trái tim của Trái Tim 
Cha, chúc con được no 

thỏa niềm vui.  (Nhật ký 
1669) Linh hồn này đặc 
biệt yêu quá đối với Cha.  
(Nhật ký 1671) Con là 

con yêu cưng thương của 
Cha.   

(Nhật ký 1681) 
 

Con yêu của Cha ơi, chúc 
con bình an. Công việc này 
là công việc Lòng Thương 

Xót của Cha; không có một 
chút gì của con trong đó cả. 
Điều làm Cha thỏa lòng là 
con đã trung thành thực 
hiện những gì Cha truyền 
cho con phải làm, không 

thêm thắt mà cũng không 
bớt xén một lời nào.   

(Nhật ký 1667) 
 


