
     

Con thấy mình yếu đuối như 
thế nào, vì vậy không biết 
đến bao giờ Cha mới có thể 

tin tưởng vào con?  
(Nhật ký 722) 

 
You see how weak you are, so 
when shall I be able to count 

on you? (Diary 722) 
 

Hỡi con, con hãy biết vì con Cha đã 
ban phúc lành cho cả khu vực quanh 
đây. Nhưng con phải thay họ mà cảm 
tạ, vì họ không hề cảm tạ Cha dù lòng 
từ ái Cha mở rộng cho họ. Vì lòng biết 
ơn của con, Cha sẽ tiếp tục chúc lành 

cho họ. (719) 
 

Know, my child, that for your sake I 
grant blessings to this whole vicinity. 
But you ought to thank Me on their 
behalf, as they do not thank Me for 
the kindnesses I extend to them. For 

the sake of your gratitude, I will 
continue to bless them. (Diary 719) 

Những Bánh Thánh này được lãnh 
nhận do các linh hồn nhờ lời cầu 
nguyện đau khổ của con mà trở 

lại.  
(Nhật ký 709) 

 
These hosts have been received by 

souls converted through your 
prayer and suffering.  

(Diary 709) 
 



     

Lòng Thương Xót của Cha được xác 
định trong mọi công trình tay Cha 

thực hiện. Ai tín thác vào Lòng 
Thương Xót Cha sẽ không phải hư 
mất, vì tất cả những công việc của 
họ sẽ là của Cha, và những địch 
thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ 

kê ở dưới chân Cha. (Nhật ký 723) 
 

My mercy is confirmed in every 
work of My hands. He who trusts 

in My mercy will not perish, for all 
his affairs are Mine, and his 

enemies will be shattered at the 
base of My footstool. (Diary 723) 

Cha thực hiện những công trình 
Lòng Thương Xót nơi mọi tâm hồn. 
Tội nhân nào càng khốn nạn, càng 
có quyền lớn hơn nơi Lòng Thương 

Xót của Cha.  
(Nhật ký 723) 

 
I perform works of mercy in every 
soul. The greater the sinner, the 
greater the right he has to My 

mercy.  
(Diary 723) 

 

Những ân sủng Cha ban cho con 
không phải chỉ dành cho con, mà còn 
cho một số rất đông các linh hồn khác 
nữa. Trái tim con là nơi thường trú của 

Cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha 
liên kết con với Cha, cất đi những nỗi 
khốn cùng của con, và ban cho con 

Lòng Xót Thương của Cha.  
(Nhật ký 723) 

The graces I grant you are not for you 
alone, but for a great number of other 
souls as well... And your heart is My 
constant dwelling place, despite the 

misery that you are. I unite Myself with 
you, take away your misery and give 

you My mercy. (Diary 723) 



     

Cha ước mong con được hoàn toàn 
biến đổi trong tình yêu và bừng cháy 
nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyền 

cho tình yêu. (Nhật ký 726) 
 

I desire that you be entirely 
transformed into love and that you 
burn ardently as a pure victim of 

love. (Diary 726) 
 

Trong tuần tĩnh tâm này, Cha sẽ liên 
lỉ giữ con gần bên Trái Tim Cha, để 
con có thể nhận biết hơn nữa về 
Lòng Thương Xót của Cha. Lòng 

Thương Xót của Cha dành cho nhân 
loại, và đặc biệt là cho các tội nhân 

đáng thương. (Nhật ký 730) 
 

In this retreat, I shall keep you 
continually close to My Heart, that 

you may better know My mercy, that 
mercy which I have for people and 

especially for poor sinners.  
(Diary 730) 

 

Có rất ít linh hồn chiêm ngẫm cuộc 
Thương Khó của Cha trong tâm tình 

xứng hợp. Cha sẽ ban những ân 
sủng trọng đại cho những ai sốt sắng 
suy ngẫm cuộc Thương Khó của Cha. 

(Nhật ký 737) 
 

There are few souls who contemplate 
My Passion with true feeling; I give 
great graces to souls who meditate 

devoutly on My Passion. (Diary 737) 
 



     

Không có sự trợ giúp đặc biệt của 
Cha, ngay cả việc lãnh nhận các 

ân sủng của Cha, con cũng không 
làm được. Con biết con là ai chứ ? 

(Nhật ký 738) 
 

Without special help from Me, you 
are not even capable of accepting 

My graces. You know who you are. 
(Diary 738) 

 

Hỡi con yêu của Cha, đừng quá vất vả 
lắm lời như thế. Những người con yêu 
thương đặc biệt, Cha cũng yêu thương 
đặc biệt, và vì con, Cha sẽ trào đổ cho 
họ những ân sủng của Cha. Cha vui 
lòng nghe con kể về họ, nhưng con 
đừng ráng sức làm điều ấy quá đáng 

như thế (Nhật ký 739) 
 

My daughter, don't be exerting 
yourself so much with words. Those 

whom you love in a special way, I too 
love in a special way, and for your 

sake, I shower My graces upon them. I 
am pleased when you tell Me about 

them, but don't be doing so with such 
excessive effort. (Diary 739) 

Con yêu của Cha ơi, nếu Cha muốn 
qua con mà đòi mọi người tôn 

sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì 
con phải là người trước tiên trỗi 

vượt trong niềm tin tưởng vào lòng 
thương ấy. (Nhật ký 742) 

 
My child, if I demand through you 
that people revere My mercy, you 
should be the first to distinguish 
yourself by this confidence in My 

mercy.  
(Diary 742) 

 



     

Đã hẳn Chúa nhật đầu tiên sau lễ 
Phục Sinh sẽ là Đại lễ kính Lòng 

Thương Xót của Cha, nhưng vẫn còn 
phải có những hành vi nhân ái, và 

Cha đòi phải tôn thờ Lòng Thương Xót 
Cha qua việc cử hành trọng thể ngày 
Đại lễ ấy, và tôn kính bức hình Thương 

Xót. (Nhật ký 742) 
 

Yes, the first Sunday after Easter is the 
Feast of Mercy, but there must also be 

acts of mercy, and I demand the 
worship of My mercy through the 

solemn celebration of the Feast and 
through the veneration of the image 

which is painted. (Diary 742) 

Cha ban cho con 3 phương thế để sống 
nhân ái với những người chung quanh: 
thứ nhất – bằng hành vị, thứ hai – bằng 
ngôn từ, thứ 3 – bằng cầu nguyện. Trong 

3 cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái 
xung mãn, và là bằng chứng không thể 

nghi ngờ về tình yêu dành cho Cha. Bằng 
cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và 

sùng kính Lòng Thương Xót Cha.  
(Nhật ký 742) 

I am giving you three ways of exercising 
mercy toward your neighbor: the first-by 
deed, the second-by word, the third-by 

prayer. In these three degrees is 
contained the fullness of mercy, and it is 
an unquestionable proof of love for Me. 
By this means a soul glorifies and pays 

reverence to My mercy. (Diary 742) 

Cha đòi hỏi con những hành vi nhân 
ấy được thực hiện, vì yêu mến Cha ở 

mọi nơi mọi lúc, con hãy tỏ lòng 
nhân ái với những người lân cận. 

Con không được thoái thác kiếm cớ  
bào chữa mình hay tự miễn cho 

mình điều ấy. (Nhật ký 742) 
 

I demand from you deeds of mercy, 
which are to arise out of love for Me. 

You are to show mercy to your 
neighbors always and everywhere. 
You must not shrink from this or try 
to excuse or absolve yourself from it. 

(Diary 742) 


