
     

Con yêu của Cha ơi, chúc con bình 
an; Cha nhìn thấy những nỗ lực 

của con rất đẹp lòng Cha. (Nhật ký 
757). 

 
Be at peace, My child; I see your 

efforts, which are very pleasing to 
Me. (Diary 757) 

 

Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ 
được Lòng Thương Xót Cha ấp ủ 
trong suốt cuộc sống, và nhất là 
trong giờ chết. (Nhật ký 754). 

 
The souls that say this chaplet 
will be embraced by My mercy 

during their lifetime and 
especially at the hour of their 

death. (Diary 754) 
 

Qua bức hình này, Cha sẽ quảng 
phát nhiều ân sủng cho các linh 

hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về 
cách yêu sách của Lòng Thương Xót 

Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) 
đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì 

nếu thiếu việc làm kèm theo.  
(Nhật ký 742) 

 

By means of this image I shall grant 
many graces to souls. It is to be a 
reminder of the demands of My 

mercy, because even the strongest 
faith is of no avail without works. 

(Diary 742) 



     

Con hãy biết rằng ánh mắt Cha vẫn 
hằng lưu tâm đến từng cái động của 
trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn 

khuất để chính Cha có thể biến đổi trái 
tim con theo những chương trình tương 
lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con 

ở với Cha, ai dám đông đến con?  
(Nhật ký 797) 

 
Know that My eyes follow every move of 

your heart with great attention. I am 
bringing you into seclusion so that I 

myself may form your heart according 
to My future plans. What are you afraid 

of? If you are with Me, who will dare 
touch you? (Diary 797) 

Con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên 
con mọi nơi mọi lúc. Gần bên Trái 

Tim Cha, con đừng sợ hãi gì.  
(Nhật ký 797) 

 
You will not be alone, because I am 
with you always and everywhere. 
Near to My Heart, fear nothing. 

(Diary 797) 
 

Hỡi con yêu của Cha, Cha sẽ không 
để con ở lại trong cộng đoàn này 

quá lâu nữa đâu. Cha cho biết điều 
này để con chuyên cần hơn nữa 
trong việc lợi dụng các ân sủng 
Cha ban cho con. (Nhật ký 776). 

 
My child, I will not leave you in this 
community for much longer. I am 
telling you this so that you will be 
more diligent in taking advantage 

of the graces which I grant you. 
(Diary 776) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, Cha rất vui lòng 
khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của 
con. Con hãy kể hết tất cả cho Cha 

thật đơn sơ, theo cách của loài người; 
như vậy con sẹ đem lại cho cha niềm 
vui lớn lao. Cha thông cảm với con vì 

cha là Đấng Nhân Thần.  
(Nhật ký 797) 

 
I am very pleased that you confide 

your fears to Me, My child: Speak to 
Me about everything in a completely 
simple and human way; by this you 
will give Me great joy. I understand 
you because I am God-Man. (Diary 

797) 

Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con 
làm Cha vui thỏa hơn những bản 

Thánh ca được viết ra để tôn vinh Cha. 
Hỡi con yêu Cha ơi, con hãy biết rằng 
lời con càng đơn sơ, con càng thu hút 
Cha hơn. Và giờ đây, con hãy an tâm 
cạnh bên Trái Tim Cha. (Nhật ký 797) 

 
This simple language of your heart is 
more pleasing to Me than the hymns 
composed in My honor. Know, My 

child, that the simpler your speech is, 
the more you attract Me to yourself. 
And now, be at peace close to My 

Heart. (Diary 797) 
 

Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy 
an lòng. Con hãy xem, con đâu 
có một mình. Trái tim Cha vẫn 

dõi theo con.  
(Nhật ký  798) 

 
Be at peace, My child. See, you 

are not alone. My Heart 
watches over you.  

(Diary 798) 
 



     

Con hãy đọc chuỗi kinh (LTX) Cha 
dạy. (Nhật ký 810) Trong giờ chết, Ta 
sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi 
kinh này như vinh quang riêng của 

ta; hoặc khi có ai khác đọc chuỗi 
kinh này để cầu cho người hấp hối , 

thì ân xá cũng giống như thế.  
(Nhật ký 811) 

 
Say the chaplet which I taught you. 

(Diary 810) At the hour of their 
death, I defend as My own glory 

every soul that will say this chaplet; 
or when others say it for a dying 

person, the indulgence is the same. 
(Diary 811) 

Khi chuỗi kinh này được đọc bên giường 
người hấp hối, cơn nghĩa nộ của Thiên 
Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô 
biên sẽ bao phủ linh hồn ấy và Lòng 

Thương Xót sâu thẳm dịu dàng của Ta 
sẽ động lòng vì cuộc Thương Khó bi 

thảm của Ta. (Nhật ký 811) 
 

When this chaplet is said by the bedside 
of a dying person, God's anger is 
placated, unfathomable mercy 

envelops the soul, and the very depths 
of My tender mercy are moved for the 
sake of the sorrowful Passion of My 

Son. (Diary 811) 
 

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết rằng 
lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất 
đẹp lòng Cha. Con tha thiết muốn được 
nên một với Cha khi hiệp lễ thế nào, thì 
Cha cũng muốn ban trót mình cho con 
như vậy; và như một phần thưởng cho 
lòng nhiệt thành của con, này con hãy 
tựa vào Trái Tim Cha. (Nhật ký 826) 

 
Know, My child, that the ardor of your 
heart is pleasing to Me. And just as you 
desire ardently to become united with 
Me in Holy Communion, so too do I 

desire to give Myself wholly to you; and 
as a reward for your zeal, rest on My 

Heart. (Diary 826) 



     

Hỡi con yêu của Cha, Cha đã từ trời 
giáng thế cho con; Cha đã sống cho 
con, Cha đã chết cho con, và Cha đã 
dựng nên thiên đàng cho con. Con 
yêu Cha ơi, bây giờ không lâu nữa 
đâu; con hãy an lòng. (Nhật ký 853) 

 
My child, I too came down from 

heaven out of love for you; I lived for 
you, I died for you, and I created the 
heavens for you. Very soon now; be 

at peace, My child. (Diary 853) 
 

Con hãy nói cho toàn thế giới về Lòng 
Thương Xót của Cha, để toàn thể nhân loại 

nhận biết Lòng Thương Xót vô biên của 
Cha. Đó là dấu chỉ cho thời đại cuối cùng; 
sau đó, sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc 

vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ 
suối nguồn thương xót của Cha; và mưu 
ích từ Máu và Nước đã trào tuôn cho họ. 

(Nhật ký 848) 
 

Speak to the world about My mercy; let all 
mankind recognize My unfathomable 

mercy. It is a sign for the end times; after it 
will come the day of justice. While there is 

still time, let them have recourse to the 
fount of My mercy; let them profit from 
the Blood and Water which gushed forth 

for them. (Diary 848) 
 

Ôi, Cha sẽ ban những ân sủng trọng 
đại biết bao cho những linh hồn đọc 

chuỗi kinh, Lòng Thương Xót sâu 
nhiệm Cha cảm kích vì những người 
đọc chuỗi kinh này. Hỡi con yêu của 

Cha, con hãy ghi chép những lời 
này. (Nhật ký 848) 

 
Oh, what great graces I will grant to 
souls who say this chaplet; the very 

depths of My tender mercy are 
stirred for the sake of those who say 
the chaplet. Write down these words, 

My child. (Diary 848) 
 


