
     

Con yêu của Cha ơi, con đã quá hiểu 
Lòng Thương Xót sâu nhiệm của 

Cha. Cha sẽ thực hiện điều con thỉnh 
nguyện, nhưng con hãy liên lỉ kết 

hợp với Trái Tim thống khổ của Cha 
và làm việc đền tạ phép công thẳng 

của Cha. (Nhật ký 873) 
 

My beloved child, you have come to 
know well the depths of My mercy. I 

will do what you ask, but unite 
yourself continually with My 
agonizing Heart and make 
reparation to My justice.   

(Diary 873) 
 

Con yêu của Cha ơi, Cha muốn nghỉ 
ngơi trong trái tim con, bởi vì ngày 
nay nhiều linh hồn đã xua đuổi Cha 
ra khỏi trái tim họ. Cha cảm nghiệm 

nỗi buồn đến độ chết được.  
(Nhật ký 866) 

 
My child, I want to repose in your 
heart, because many souls have 

thrown Me out of their hearts today. 
I have experienced sorrow unto 

death. (Diary 866) 
 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy đứng 
dậy sẵn sàng, vì Cha sẽ đến bất ngờ. 
Hỡi con yêu cuả Cha, điều ấy chỉ vì 
lợi ích cho con. Con sẽ biết điều ấy, 
nhưng chưa phải bây giờ; con hãy 

tỉnh thức. (Nhật ký 854) 
 

My child, stand ready, for I will 
come unexpectedly. My child, it is for 
your own good. You will learn it, but 

not now; keep watch.  
(Diary 854) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết 
rằng qua một hành vi vâng lời, con 
dâng cho Cha một vinh quang lớn 

lao hơn những buổi cầu nguyện lâu 
giờ và những hành vi hãm mình. 

(Nhật ký 894) 
 

My child, know that you give Me 
greater glory by a single act of 

obedience than by long prayers and 
mortifications. (Diary 894) 

 
 

Con đừng sợ hãi; Cha sẽ không bỏ 
con một mình. Trong vấn đề này, 

con hãy làm bất cứ những gì trong 
khả năng của con; Cha sẽ hoàn tất 
mọi thiếu sót nơi con. Con biết điều 
gì trong khả năng của con thì con 
hãy làm điều ấy. (Nhật ký 881) 

 
Do not fear; I will not leave you 

alone. Do whatever you can in this 
matter; I will accomplish everything 

that is lacking in you. You know 
what is within your power to do; do 

that. (Diary 881) 
 

Hỡi con yêu của Cha , sao con lại nao 
núng trước những tư tưởng sợ hãi ấy? 
Tại Sao? Hỡi con yêu của Cha, những 
điều con nói đều đúng. Con rất khốn 
cùng, và điều Cha ưa thích là thực thi 

công cuộc Lòng Thương Xót qua con là 
kẻ thực sự khốn cùng. (Nhật ký 881) 

 
My child, why are you giving in to 

thoughts of fear? My child, what you 
have said is true. You are very miserable, 
and it pleased Me to carry out this work 
of mercy precisely through you who are 

nothing but misery itself.  
(Diary 881) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, con đừng 
sống cho bản thân, nhưng cho 
các linh hồn; con hãy viết vì lợi 

ích của họ.  
(Nhật ký 895) 

 
My child, you do not live for 

yourself but for souls; write for 
their benefit.  
(Diary 895) 

 

Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và 
toàn thiêu; một hiến tế ý chí. Không một 
hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. 

Chính Cha đang hướng dẫn cuộc đời con 
và sắp đặt mọi sự, để đối với Cha, con sẽ 

là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi 
hành Thánh Ý Cha. Về việc hoàn thành 

hiến tế này, con hãy kết hợp với Cha trên 
thập giá. (Nhật ký 923) 

I demand of you a perfect and whole- 
burnt offering; an offering of the will. No 
other sacrifice can compare with this one. 

I myself am directing your life and 
arranging things in such a way that you 
will be for Me a continual sacrifice and 

will always do My will. And for the 
accomplishment of this offering, you will 

unite yourself with Me on the Cross. 
(Diary 923) 

Và trong những nơi sâu nhiệm nhất 
của linh hồn con, một hiến lễ toàn thiêu 
hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải 
chỉ nhất thời, hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài 
cho đến khi con qua đời. Nhưng sẽ đến 
thời điểm, Cha là Thiên Chúa sẽ hoàn 

tất mọi những ước muốn của con. 
(Nhật ký 923) 

 
And in the most hidden depths of your 
soul, a perfect holocaust will be carried 
out, not just for a while, but know, My 
child, that this offering will last until 
your death. But there is time, so that I 
the Lord will fulfill all your wishes. 

(Diary 923) 



     

Cha vui mừng trong con như trong 
một bánh thánh sống động; đừng 
để điều gì làm con hoảng sợ; Cha ở 

với con. (Nhật ký 923) 
 

I delight in you as in a living host; 
let nothing terrify you; I am with 

you. (Diary 923) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con đừng 
khóc, bởi vì Cha không thể chịu nổi 
những giọt nước mắt của con. Cha 
sẽ ban mọi điều con xin, nhưng con 
đừng khóc nữa. (Nhật ký 928) 

 
My child, do not weep, for I cannot 

bear your tears. I will grant you 
everything you ask for, but stop 

crying. (Diary 928) 
 

Con yêu dấu của Cha ơi, những lời 
phát xuất từ trái tim con làm vui 
thỏa lòng Cha, và bằng việc đọc 

chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa, 
con sẽ đem nhân loại đến gần Cha 

hơn. (Nhật ký 929) 
 

My child, those words of your heart 
are pleasing to Me, and by saying 

the chaplet you are bringing 
humankind closer to Me.  

(Diary 929) 
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, niềm vui của 
Cha là được kết hợp cùng con. Chính lúc 
suy phục thánh ý Cha là lúc con dâng 
lên Cha vinh quang ngời sáng nhất, và 
kín múc cho con cả một đại dương phúc 
lành. Cha sẽ không được hưởng nơi con 
niềm vui đặc biệt như thế, nếu như con 

không sống bằng thánh ý Cha.  
(Nhật ký 954) 

 

My delight is to unite myself with you. It 
is when you submit yourself to My will 
that you give Me the greatest glory and 

draw down upon yourself a sea of 
blessings. I would not take such special 
delight in you if you were not living by 

my will. (Diary 954) 

Con sẽ nhận được một phần thưởng trọng 
đại hơn vì đã vâng lời, và lệ thuộc cha giải 
tội hơn là theo ý riêng mà thực hành các 
việc đạo đức. Hỡi con yêu dấu của Cha, 
con hãy thâm hiểu và sống thế này: bất 
cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng 

nếu có ấn tín vâng lời vị đại diện của Cha 
cũng đều làm Cha vui lòng và trở nên quý 

đẹp trước mắt Cha. (Nhật ký 933) 
 

You will receive a greater reward for your 
obedience and subjection to your 

confessor than you will for the practices 
which you will be carrying out. Know this, 
My child, and act accordingly: anything, 
no matter how small it be, that has the 
seal of obedience to My representative is 

pleasing to Me and great in My eyes. 
(Diary 933) 

Hỡi con, con hãy tựa vào Trái Tim 
Cha mà nghỉ ngơi; Cha thấy con đã 
làm việc vất vả trong vườn nho của 

Cha.  
(Nhật ký 945) 

 
My child, rest on My Heart; I see 

that you have worked hard in My 
vineyard.  

(Diary 945) 
 


