
     

Cha giao cho các con hai hạt bích 
ngọc vô cùng quí báu đối với Trái 
Tim Cha: đó là linh hồn các linh 

mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu 
nguyện đặc biệt cho các ngài; sức 
mạnh các ngài có được là do việc 

hủy mình hy sinh của các con. 
(Nhật ký 531) 

 
I place in your care two pearls very 
precious to My Heart: these are the 
souls of priests and religious. You 
will pray particularly for them; 
their power will come from your 

diminishment. (Diary 531) 

Mục đích của con và các người đồng 
tâm với con là hãy hợp nhất với Cha 
hết sức mật thiết; bằng tình yêu, các 
con sẽ hòa giải trời với đất, các con sẽ 

làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên 
Chúa, và các con sẽ khẩn nài lòng 
nhân từ cho thế giới. (Nhật ký 531) 

 
Your purpose and that of your 

companions is to unite yourselves with 
Me as closely as possible; through love 
You will reconcile earth with heaven, 
you will soften the just anger of God, 
and you will plead for mercy for the 

world. (Diary 531) 

Lòng Thương Xót của Ta đã trào 
tuôn cho các linh hồn qua Trái Tim 
nhân-thần Chúa Giêsu như một tia 

nắng mặt trời chiếu qua pha lê. 
(Nhật ký 528) 

 
My mercy has passed into souls 

through the divine-human Heart 
of Jesus as a ray from the sun 

passes through crystal.  
(Diary 528) 

 



     

Em là hiền thê vĩnh viễn của Ta; đức 
thanh tịnh của em phải cao sang hơn 

của các thiên thần, bởi vì Ta không 
mời gọi một thiên thần nào vào tình 
thân ái như Ta đã gọi em. Hành vi 
nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có 
giá trị vô song. Một linh hồn thanh 

khiết có thế lực khôn cùng trước mặt 
Thiên Chúa. (Nhật ký 534) 

You are My spouse forever; your 
chastity should be greater than that 
of the Angels, for I call no angel to 

such intimacy as I do you. The 
smallest act of My spouse is of infinite 
value. A pure soul has inconceivable 

power before God. (Diary 534) 

Hôm nay, các con hãy đi sâu vào tâm 
hồn nghèo khó của Cha và sắp đặt 
mọi sự sao cho những người túng 

nghèo nhất cũng không có lý do để 
ganh tị với con. Cha tìm được niềm 

vui, không phải từ những tòa nhà đồ 
sộ và những công trình kiến trúc 
nguy nga, nhưng từ một tâm hồn 

thanh sạch và khiêm nhường.  
(Nhật ký 531) 

Today, penetrate into the spirit of My 
poverty and arrange everything in 
such a way that the most destitute 

will have no reason to envy you. I find 
pleasure, not in large buildings and 
magnificent structures, but in a pure 

and humble heart. (Diary 531) 

Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, 
giữ chay, khổ chế, lao nhọc, và tất cả 
những đau khổ của các con với lời cầu 
nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc, 
và đau khổ của Cha, và rồi các ngài 

(linh mục) sẽ có được sức mạnh trước 
Thánh Nhan của Chúa Cha.  

(Nhật ký 531) 
 

You will join prayers, fasts, 
mortifications, labors and all 

sufferings to My prayer, fasting, 
mortification, labors and sufferings 

and then they (priests) will have power 
before My Father. (Diary 531) 



     

Cha đã đến để thực thi Thánh ý Chúa 
Cha. Cha đã vâng lời song thân của 
Cha, Cha đã vâng phục các lý hình, 

và giờ đây Cha vâng lời các linh 
mục. (Nhật ký 535) 

 
I have come to do My Father's will. I 

obeyed My parents, I obeyed My 
tormentors and now I obey the 

priests. (Diary 535) 
 

Em là hiền thê vĩnh viễn của Ta; đức 
thanh tịnh của em phải cao sang 
hơn của các thiên thần, bởi vì Ta 

không mời gọi một thiên thần nào 
vào tình thân ái như Ta đã gọi em. 
Hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê 
cũng có giá trị vô song. Một linh hồn 

thanh khiết có thế lực khôn cùng 
trước mặt Thiên Chúa. (Nhật ký 534) 

You are My spouse forever; your 
chastity should be greater than that 
of the Angels, for I call no angel to 

such intimacy as I do you. The 
smallest act of My spouse is of 
infinite value. A pure soul has 

inconceivable power before God. 
(Diary 534) 

Con đừng sợ hãi gì cả; không gì 
nghịch với Thánh ý Cha xảy đến với 

con được.  
(Nhật ký 541) 

 
Do not fear anything; nothing will 

happen to you against My will. 
(Diary 541) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, Cha đảm bảo về 
nguồn thu nhập mãi mãi cho các con sinh 
nhai. Nhiệm vụ các con là tín thác hoàn 
toàn vào lòng nhân lành của Cha, còn 

nhiệm vụ của Cha là ban cho các con tất 
cả những gì các con cần thiết. Cha bắt 

mình phải lệ thuộc vào lòng tín thác của 
các con: nếu lòng tín thác các con lớn lao 
khi ấy lòng quảng đại của Cha sẽ không 

giới hạn. (Nhật ký 548) 
 

My child, I assure you of a permanent 
income on which you will live. Your duty 

will be to trust completely in My 
goodness, and My duty will be to give you 

all you need. I am making Myself 
dependent upon your trust: if your trust is 
great, then My generosity will be without 

limit. (Diary 548) 

Niềm vui sướng của Cha là được kết 
hợp với các con. Với lòng khao khát 

sâu xa, Cha chờ đợi và mong mọi giờ 
phút cư ngụ một cách nhiệm tích trong 
tu viện của các con. Vì yêu thương các 
con hết thảy, Cha sẽ chuyển đổi những 
hình phạt được nghiêm xử theo phép 

công thẳng của Chúa Cha.  
(Nhật ký 570) 

 

With great desire, I wait and long for 
the time when I shall take up My 
residence sacramentally in your 

convent. Out of love for you all, I will 
avert any punishments which are 
rightly meted out by My Father's 

justice. (Diary 570) 

Hỡi con yêu của Cha, Cha đã chiều 
lòng theo những lời kêu nài của 
con. Công việc và nhiệm vụ của 
con ở đời này là nài xin Lòng 
Thương Xót cho toàn thế giới. 

(Nhật ký 570) 
 

My child, I have inclined My heart 
to your requests. Your assignment 
and duty here on earth is to beg for 
mercy for the whole world. (Diary 

570) 
 



     

Con đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với 
con. Những vấn đề này nằm trong 

bàn tay Cha, và Cha sẽ đưa đến 
thành quả theo Lòng Thương Xót 
của Cha, vì không có gì đối nghịch 

với Thánh ý Cha. (Nhật ký 573) 
 

Do not fear anything. I am with 
you. These matters are in My hands 

and I will bring them to fruition 
according to My mercy, for 
nothing can oppose My will. 

(Diary 573) 
 

Cha đang làm cho con trở nên thừa tác 
viên Lòng Thương Xót của Cha. Con 

hãy cho Cha giải tội biết rằng bức hình 
phải được trưng bày công khai trong 
giáo hội, chứ không phải chỉ trong nội 
vi tu viện. Qua bức hình, Cha sẽ ban 
nhiều ân sủng cho các linh hồn; vậy 

hãy để mọi người đến với bức hình ấy. 
(Nhật ký 570) 

I am making you the administrator of 
My mercy. Tell the confessor that the 
Image is to be on view in the church 
and not within the enclosure in that 
convent. By means of this Image I 
shall be granting many graces to 

souls; so let every soul have access to it. 
(Diary 570) 

Không một linh hồn nào sẽ được công 
chính hóa trước khi quay về với Lòng 
Thương Xót Cha trong niềm tín thác, 
đó là lý do Chúa nhật đầu tiên sau lễ 

Phục Sinh sẽ là Đại Lễ Kính Lòng 
Thương Xót Cha. Trong ngày đó, các 
linh mục hãy nói cho mọi người về 

Lòng Thương Xót vĩ đại khôn dò của 
Cha. (Nhật ký 570) 

 

No soul will be justified until it turns 
with confidence to My mercy, and this 
is why the first Sunday after Easter is 
to be the Feast of Mercy. On that day, 
priests are to tell everyone about My 

great and unfathomable mercy.  
(Diary 570) 

 


