
     

Con ưu tuyển của Cha, 
Cha còn ban cho con 

những ơn trọng đại hơn 
nữa để con trở nên chứng 
nhân Lòng Thương Xót vô 
biên của Cha đến đời đời.  

(Nhật ký 400) 
 

Hãy đặt thanh gươm về 
chỗ của nó, lễ hy sinh đã 

nặng hơn.  
(Nhật ký 394) 

 

Công trạng nhờ một giờ 
suy ngẫm về cuộc Thương 
Khó của Cha còn nhiều 
hơn cả một năm đánh 
mình đến chảy máu. 

(Nhật ký 369) 
 
 



     

Con được hợp nhất với 
Cha; con đừng sợ gì cả. 
Nhưng hỡi con, con hãy 

biết rằng Satan căm 
ghét con; nó căm hờn 

mọi linh hồn, nhưng đăc 
biệt căm thù con, bởi vì 
con đã giật khỏi quyền 
thống trị của nó quá 

nhiều linh hồn.  
(Nhật ký 412) 

Cha rất vui lòng, vì dù 
không nói với Cha, nhưng 

con làm cho lòng nhân 
lành của Cha được tỏ 

hiện cho các linh hồn và 
khuyến khích họ yêu mến 

Cha. (Nhật ký 404) 
 

Cha không những đang 
ban cho họ những ơn cần 
thiết, mà cả những ơn đặc 

biệt nữa.  
(Nhật ký 401) 

 



     

Từ hôm nay cho đến (lễ) 
Phục Sinh, con sẽ không 
được cảm nghiệm sự hiện 
diện của Cha, linh hồn con 

sẽ tràn ngập niềm nhớ 
nhung tha thiết.  
(Nhật ký 413) 

 

Cha mong ước bức hình 
Lòng Thương Xót được tôn 
kính một cách công khai.  

(Nhật ký 414) 
 
 

Chúc cho tâm hồn con 
được vui tươi. (Nhật ký 

415) Con là chứng nhân 
của Lòng Thương Xót Cha. 

Con sẽ đứng trước ngai 
tòa của Cha mãi mãi như 

một chứng nhân sống 
động cho Lòng Thương 

Xót của Cha.  
(Nhật ký 417) 

 



     

Đại lễ này phát xuất từ 
Lòng Thương Xót sâu 

thẳm của Cha, và được 
xác định trong những 

chiều kích sâu rộng của 
tình thương Cha. Mọi linh 
hồn tin tưởng tín thác vào 
Lòng Thương Xót Cha sẽ 

nhận được điều ấy.  
(Nhật ký 420) 

 

Những ngôi sao này là linh 
hồn các tín hữu trung thành, 
và mặt trang là linh hồn các 
tu sĩ. Có thấy sự khác biệt biết 
bao giữa ánh sáng của mặt 
trăng và ánh sáng các ngôi 
sao hay không? Sự khác biệt 
trên Thiên đàng giữa linh hồn 
một tu sĩ và một linh hồn một 
tín hữu cũng thế. Sự cao cả hệ 
tại ở lòng yêu mến Thiên Chúa 

và đức khiêm nhượng.  
(Nhật ký 424) 

Con hãy sửa soạn thế giới 
cho lần đến sau cùng của 
Cha. Con muốn rời nhà 
nguyện, nhưng con sẽ 
không rời Cha được, vì 
Cha ở khắp nơi. Con 

không thể tự mình làm 
được việc gì, nhưng với 

Cha, con có thể làm được 
mọi sự. (Nhật ký 429) 

 
 



     

Thần khí Cha sẽ thống trị 
cuộc sống con. Đời sống của 
các con sẽ mô phỏng theo 

cuộc sống của Cha, từ máng 
cỏ đến khi tử nạn trên thập 
giá. Các con hãy đi sâu vào 
các mầu nhiệm của Cha - 
đó là điều các con sẽ tỏ ra 

cho thế gian. Qua kinh 
nguyện, các con sẽ giao hòa 

giữa thiên đàng và trần 
gian. (Nhật ký 438) 

 

Vì những lời khẩn cầu của 
con, con và những người 
đồng tâm với con sẽ lãnh 
nhận được Lòng Thương 

Xót cho các con và cho thế 
giới. Đừng sợ, chính Cha 
sẽ bù đắp tất cả những gì 

khiếm khuyết nơi con. 
(Nhật ký 435) 

 
 

Hỡi con yêu của Cha, con 
đừng sợ hãi gì; Cha luôn 

luôn ở với con. Tất cả những 
kẻ đối nghịch chỉ có thể làm 
hại con đến mức độ mà Cha 

cho pháp mà thôi. Con là 
nơi cư ngụ và là nơi nghỉ 

ngơi thường xuyên của Cha. 
Vì con, Cha chúc lành cho 

thế giới. (Nhật ký 431) 
 

 


