
     

Đừng sợ, Cha ở với con.  
(Nhật ký 1704) 

 

Con đừng khóc nữa. Dù 
sao vẫn còn nhiều linh hồn 

hết lòng yêu mến Cha, 
nhưng Trái Tim Cha vẫn 
ước ao được mọi người 
mến yêu, bởi vì tình yêu 
của Cha thật lớn lao, vì 
vậy, Cha cảnh báo và 

thanh luyện các linh hồn 
ấy.  (Nhật ký 1703) 

 

Hãy cứ sống tốt kể cả khi 
thấy lòng tốt của con bị 

người ta lạm dụng. Chính 
Cha sẽ nói thay cho con khi 
cần thiết. Hãy biết ơn ngay 
cả những ơn nhỏ mọn nhất 
Cha ban, bởi vì lòng biết ơn 
của con thôi thúc Cha phải 
ban cho con thêm nhiều ơn 

mới…  (Nhật ký 1701) 
 



     

Con hãy làm một tuần tĩnh 
tâm ba ngày trước lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống. 

Chính Cha sẽ hướng dẫn con. 
Con đừng theo những quy 

luật quy định cho các kỳ tĩnh 
tâm cũng đừng dùng bất kỳ 
sách suy niệm nào. Công việc 
của con là ân cần lắng nghe 
những lời của Cha. Về sách 

thiêng liêng, con hãy đọc một 
chương trong Phúc Âm 

thánh Gioan.   
(Nhật ký 1709) 

Đối với con, Cha đang và 
mãi mãi sẽ như lời con 
chúc tụng, Con sẽ được 
cảm nghiệm lòng nhân 
lành của Cha ngay ở đời 
này, và một cách sung 

mãn ở đời sau.  
 (Nhật ký 1707) 

 

Con đang làm gì ở đây 
mà sớm thế? Cha ra đây 
để gặp con, để trào đổ 
cho con những ân sủng 

mới, Cha đang đi tìm các 
linh hồn muốn đón nhận 

ơn Cha.   
(Nhật ký 1705) 

 



     

Hãy đi khắp thế gian 
và nhân danh Ta mà 

rao giảng.   
(Nhật ký 1710) 

 

Những lời cầu nguyện của 
con được chấp nhận cho 
những ý chỉ khác, Cha 

không thể cất đi thánh giá 
này được cho đến khi họ 
nhận ra ý nghĩa của nó.  

(Nhật ký 1714) 
 

Các linh hồn đáng thương, 
họ không nghe lời Cha; nội 

tâm họ rỗng tuếch. Họ không 
tìm Cha trong tâm hồn, 

nhưng trong chuyện ngồi lê 
đôi mách là chỗ chẳng bao 
giờ tìm thấy Cha. Họ cảm 

nhận nỗi trống vắng của họ, 
nhưng không thừa nhận tội 
mình, trong khi các linh hồn 
được Cha ngự trị lúc nào 

cũng là một nguồn sám hối 
thường xuyên.   
(Nhật ký 1717) 

 



     

Có những linh hồn Cha 
không thể làm gì được 

cho họ. Họ là những linh 
hồn lúc nào cũng xét nét 

tha nhân, nhưng lại 
không biết những gì 

đang xảy ra trong lòng 
mình.   

(Nhật ký 1717) 
 
 

Thay vì sửa mình, tâm hồn 
họ lại sôi sục ghen tuông, và 
nếu không hoán cải, họ còn 
lún sâu hơn nữa. Một tâm 
hồn đã ganh tị đến thế giờ 
đây lại còn ngập ứ ghét 
ghen. Họ đã ở sát bờ vực 
thẳm. Họ ghen tuông về 

những ân huệ của Cha nơi 
các linh hồn khác, trong khi 
chính họ lại không thể và 
cũng không muốn đón 
nhận.  (Nhật ký 1717) 

Hãy cho Cha, hãy cho 
Cha trái tim của con.   

(Nhật ký 1718) 
 
 



     

Cha là Đấng Ba Lần Thánh 
và Cha gớm ghét ngay cả 

một tội nhỏ mọn nhất. Cha 
không thể yêu thương một 
linh hồn vương vấn tội lỗi; 
nhưng nếu họ hối cải, thì 
lòng quảng đại Cha dành 
cho họ sẽ không còn một 

giới hạn nào; Tình Thương 
Cha ôm ấp và thánh hóa 

họ.  (Nhật ký 1728) 
 

Nếu con không trói tay Cha lại, 
có lẽ Cha đã giáng nhiều hình 
phạt xuống trái đất này. Hỡi 
con yêu của Cha, cái nhìn của 
con làm nguôi ngoai cơn thịnh 
nộ của Cha. Mặc dù môi con 
nín lặng, nhưng con réo gọi 
Cha quá ư mãnh liệt đến độ 

toàn thể thiên đàng đều rung 
động. Cha không thể tránh 

được các lời nài nỉ của con, bởi 
vì con đeo bám Cha, không 
phải xa xôi, nhưng ở ngay 

trong tâm hồn con.   
(Nhật ký 1722) 

 

Hỡi con yêu của Cha, con cư xử 
trước mặt Cha thế nào, thì cũng 
hãy thực hiện hành vi cáo mình 
của con trước mặt Cha như vậy. 
Đối với Cha, con người vị linh 
mục chỉ là một bừc màn che. 

Con đừng bao giờ dò xét vị linh 
mục Cha sử dụng thuộc loại 

nào; khi xưng tội, con hãy bộc 
bạch tâm hồn với ngài, giống 
như con thổ lộ với Cha vậy, và 
Cha sẽ ban tràn đầy ánh sáng 

của Cha cho linh hồn con.  
(Nhật ký 1725) 

 


