
     

Con thường gọi Cha là Tôn Sư của 
con. Điều này làm thỏa lòng Cha; 
nhưng hỡi môn đệ của Cha, con 
đừng quên con là một môn sinh 
của vị Tôn Sư Tử Giá. Chỉ một chữ 
đó đã đủ cho con. Con biết những 

gì chứa đựng trong Thánh giá. 
(Nhật ký đoạn 1513) 

 
You  often call Me your Master. 

This is pleasing to My Heart; but do 
not forget, My disciple, that you 

are a disciple of a crucified Master. 
Let that one word be enough for 

you. You know what is contained in 
the cross. (Diary 1513) 

 

Con làm hài lòng Cha rất nhiều khi 
suy ngắm về cuộc Khổ Nạn bi thảm 

của Cha. Con hãy liên kết những đau 
khổ nhỏ mọn của con với cuộc Khổ 

Nạn thảm thương của Cha để chúng 
có được giá trị vô cùng trước uy linh 

Cha. (Nhật ký  1512) 
 

You please Me most when you 
meditate on My Sorrowful Passion. 

Join your little sufferings to My 
Sorrowful Passion, so that they may 

have infinite value before My 
Majesty. (Diary 1512) 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy 
thường xuyên suy ngắm các đau 
khổ Cha đã chịu vì con, và khi ấy, 
không còn đau khổ nào con chịu vì 
Cha mà còn quá đáng đối với con 

nữa. (Nhật ký  1512) 
 

My child, meditate frequently on 
the sufferings which I have 

undergone for your sake, and then 
nothing of what you suffer for Me 

will seem great to you.  
(Diary 1512) 

 



     

Cha đã mở rộng trái tim Cha như một 
nguồn mạch xót thương sống động. 

Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ 
nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển 
cả xót thương ấy với niềm tín thác 

mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên 
công chính. Và người công chính sẽ 
được vững vàng trong đàng lành.  

(Nhật ký 1520) 
 

I have opened My Heart as a living 
fountain of mercy. Let all souls draw 
life from it. Let them approach this 

sea of mercy with great trust. Sinners 
will attain justification, and the just 

will be confirmed in good.  
(Diary 1520) 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy công 
bố rằng đại lễ Lòng Thương Xót 

Cha đã phát xuất từ thâm tâm Cha 
cốt để ủi an toàn thế giới.  

(Nhật ký 1517) 
 

Say, My child, that the Feast of 
My Mercy has issued forth from 

My very depths for the 
consolation of the whole world. 

(Diary 1517) 
 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy nói 
cho các linh hồn biết rằng Cha 
đang ban phát Lòng Thương Xót 
của Cha như sự che chở cho họ. 

Chính Cha đang tranh đấu vì họ và 
phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của 

Cha Cha. (Nhật ký 1516) 
 

My child, tell souls that I am 
giving them My mercy as a 

defense. I Myself am fighting for 
them and am bearing the just 

anger of My Father.  
(Diary 1516) 

 



     

Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào 
Lòng Thương Xót Cha sẽ được tràn 
ngập niềm an bình thánh thiện của 

Cha trong giờ lâm tử.   
(Nhật ký 1520) 

 
Whoever places his trust in My 

mercy will be filled with My divine 
peace at the hour of death.  

(Diary 1520) 
 

Hỡi con yêu của Cha, đừng chán 
ngại loan truyền Lòng Thương Xót 
Cha. Như vậy, con sẽ làm giản khát 
trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa 
thương xót các tội nhân của Cha.  

(Nhật ký 1521) 
 

My child, do not tire of 
proclaiming My mercy. In this 

way you will refresh this Heart of 
Mine, which burns with a flame 
of pity for sinners. (Diary 1521) 

 

Con hãy nói cho các linh mục của Cha 
rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ 
hối cải khi nghe rao giảng vè Lòng 

Thương Xót Cha, và linh mục nào rao 
giảng về Lòng Thương Xót của Cha sẽ 
được ân hưởng một thần lực kỳ diệu ; 

Cha sẽ xức dầu những lời của các 
Ngài và đánh động tâm hồn những ai 

nghe lời các ngài rao giảng.   
(Nhật ký 1521) 

Tell My priests that hardened sinners will 
repent on hearing their words when they 
speak about My unfathomable mercy, 

about the compassion I have for them in 
My Heart. To priests who proclaim and 
extol My mercy, I will give wondrous 
power; I will anoint their words and 

touch the hearts of those to whom they 
will speak. (Diary 1521) 

 



     

Con đừng ngạc nhiên. Linh hồn ấy 
không biết bản thân mình thì làm 
sao có thể phán đoán tốt cho linh 
hồn khác được?  (Nhật ký 1528) 

 
Do not be surprised. That soul does 
not even know her own self, so how 
could she pass a fair judgment on 

another soul? (Diary 1528) 
 

Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy an lòng. 
Không gì có thể chống lại thánh ý Cha. 
Mặc dù có những lời xầm xì và ác cảm 
của chị em nhưng thánh ý Cha sẽ được 
hoàn thành nơi con với tất cả sự viên 
mãn cho đến chi tiết cuối cùng trong 

những ước muốn và kế hoạch của Cha. 
Con đừng quá u buồn về điều này. Cha 

còn là tảng đá vấp phạm cho một số linh 
hồn.  (Nhật ký 1531) 

Be at peace, My child; nothing can 
oppose My will. In spite of the 

murmuring and hostility of the sisters, 
My will shall be done in you in all its 
fullness, down to the last detail of My 
wishes and My designs. Do not become 
sad about this; I too was a stumbling 
stone for some souls. (Diary 1531) 

Trái tim Cha còn chịu thương tích 
đớn đau hơn nữa vì sự ngờ vực của 
họ sau khi sa ngã. Có lẽ Cha không 
đớn đau đến thế nếu như họ chưa 
từng được cảm nghiệm lòng nhân 

lành của trái tim Cha.   
(Nhật ký 1532) 

 
My heart is even more wounded by 
their distrust after a fall. It would 

be less painful if they had not 
experienced the goodness of My 

heart. (Diary 1532) 
 



     

Hỡi con yêu của Cha, con hãy công 
bố rằng đại lễ Lòng Thương Xót 

Cha đã phát xuất từ thâm tâm Cha 
cốt để ủi an toàn thế giới.  

(Nhật ký 1517) 
 

Say, My child, that the Feast of 
My Mercy has issued forth from 

My very depths for the 
consolation of the whole world. 

(Diary 1517) 
 

Con hãy sẵn sàng; Cha sẽ không để 
con lại chốn lưu đày này lâu nữa 
đâu. Thánh ý Cha phải được hoàn 
thành nơi con.  Con an tâm, Cha sẽ 
cho con biết, nhưng chưa phải lúc 

này.  (Nhật ký 1539) 
 
 

Be always ready; I will not leave 
you in this exile for long. My holy 
will must be fulfilled in you. Be at 
peace; I will let you know, but not 

just now.  (Diary 1539) 
 

Để đáp lại những phúc lành của 
Cha, Cha chỉ nhận toàn bộ sự tệ 
bạc. Để đáp lại ân tình của Cha, 
Cha nhận toàn sự quên lãng và 
hững hờ. Trái Tim Cha không thể 
chịu nổi như thế.  (Nhật ký 1537) 

 
In return for My blessings, I get 

ingratitude. In return for My love, I 
get forgetfulness and indifference. 

My Heart cannot bear this.  
(Diary 1537) 


