
     

Đối với con, Cha là Toàn 
Thương; vì vậy, Cha xin 
con hãy dâng cho Cha 

nỗi khốn nạn của con, và 
cả nỗi bất lực ấy của con 
nữa, như thế con sẽ làm 

thỏa nguyện Trái Tim 
Cha.   

(Nhật ký 1775) 
 

Hỡi con yêu của Cha, vui 
sướng của Cha là được 
ngự trong tâm hồn con. 

Vào thứ Năm tuần 
Thánh, khi ở lại trong 
phép Thánh Thể, Cha 

nghĩ rất nhiều đến con 
trong tâm trí Cha.   

(Nhật ký 1774) 
 

Hôm nay, về sách thiêng 
liêng, con hãy đọc Phúc 
Âm Gioan, chương 21. 
Hãy để Phúc Âm nuôi 

dưỡng tâm hồn con hơn 
là trí khôn con.   
(Nhật ký 1773) 

 



     

Con hãy ra sức cầu nguyện 
cho các linh hồn hấp hối. Nhờ 
những lời van nài ấy, con sẽ 
xin cho họ được lòng tín thác 
vào tình thương Cha, bởi vì 
điều họ cần nhất và tối thiểu 
phải có chính là lòng tín thác. 
Con hãy thâm tín rằng phần 

rỗi đời đời của một số linh hồn 
đang trải qua những giờ phút 
cuối cùng ấy tùy thuộc vào lời 

cầu nguyện của con.   
(Nhật ký 1777) 

 

Con yêu của Cha ơi, Cha ước 
mong trái tim con sẽ là nơi 
thường trú vĩnh viễn cho 

Lòng Thương Xót Cha. Cha 
mong ước qua trái tim con, 

Lòng Thương Xót Cha sẽ 
tuôn đổi cho toàn thế giới. 
Đừng để ai tìm đến với con 
mà phải ra đi khi chưa trọn 
niềm tín thác vào lòng xót 
thương mà Cha vẫn nồng 
nàn dành trọn cho các linh 

hồn.  (Nhật ký 1777) 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy 
biết rằng Trái Tim Cha là Toàn 

Thương. Từ biển nguồn xót 
thương này, những ân sủng 

sẽ tràn tuôn cho toàn thế giới. 
Không linh hồn đã đến với 
Cha mà phải ra đi ngậm 

ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều 
bị chon vùi dưới những tầng 

sâu của Lòng Thương Xót 
Cha, mọi ơn cứu độ và thánh 
hóa đều tuôn trào từ nguồn 
mạch này.  (Nhật ký 1777) 

 



     

Con hiểu biết toàn bộ vực 
thẳm Lòng Thương Xót 

của Cha, vậy con hãy kín 
múc cho con và nhất là 
cho các tội nhân đáng 

thương. Thà rằng trời đất 
trở về hư vô chứ tình 

thương Cha không thể 
nào không ấp ủ một linh 

hồn có lòng tín thác.  
(Nhật ký 1777) 

 

Hỡi con yêu của Cha, con 
hãy để ba nhân đức sau 
đây tô điểm con một cách 
đặc biệt: khiêm nhượng, ý 
hướng ngay lành, và đức 
ái. Đừng làm điều gì vượt 
quá những điều Cha đòi 
hỏi và hãy chấp nhận tất 
cả những gì bay tay Cha 

trao cho con.  
(Nhật ký 1779) 

 

Con hãy gắng đạt một đời 
sống trầm lặng để có thể 
nghe thấy thanh âm rất 

khẽ của Cha mà chỉ 
những linh hồn trầm lặng 

mới có thể nghe được…  
(Nhật ký 1779) 

 



     

Các linh hồn tội lỗi nhất 
cũng sẽ đạt đến mức thánh 
thiện cao vời nếu như họ tín 
thác vào lòng Thương Xót 
của Cha. Những cõi sâu 
tiềm tàng trong hữu thể 
Cha sung mãn trào tràn 
lòng xót thương và đang 

trào ra cho tất cả những gì 
Cha đã tạo dựng.   
(Nhật ký  1784) 

 

Con hãy gắng đạt một 
đời sống trầm lặng để có 
thể nghe thấy thanh âm 
rất khẽ của Cha mà chỉ 
những linh hồn trầm 
lặng mới có thể nghe 

được…   
(Nhật ký 1779) 

 

Niềm vui sướng của Cha 
là hoạt động trong một 
linh hồn, đổ đầy cho họ 
tình thương của Cha và 
làm cho họ nên thánh. 

Vương quốc của Cha trên 
thế gian này là sự sống 
của Cha trong các linh 

hồn.   
(Nhật ký 1784) 

 


