
     

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy biết 
rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm 
của con trong việc hoàn toàn suy phục 

thánh ý Cha dẫn đưa nhiều linh hồn đến 
Thiên Đàng. Và khi thấy đau khổ dường 
như vượt quá sức mình, con hãy chiêm 

ngưỡng các thương tích của Cha, và con 
sẽ vượt qua được những khi khi và xét 
đoán của con người. (Nhật ký 1184) 

 

Know, My child, that your silent day-to-
day martyrdom in complete submission 

to My will ushers many souls into heaven. 
And when it seems to you that your 

suffering exceeds your strength, 
contemplate My wounds, and you will 
rise above human scorn and judgment. 

(Diary 1184) 

Từ mọi thương tích của Cha, Lòng 
Thương Xót như những dòng suối 

trào đổ cho các linh hồn, nhưng vết 
thương nơi Trái Tim Cha là mạch 
nguồn thương xót khôn cùng. Từ 

mạch nguồn này, mọi ân sủng tuôn 
trào cho các linh hồn. (Nhật ký 1190) 

 
From all My wounds, like from 

streams, mercy flows for souls, but 
the wound in My Heart is the fountain 

of unfathomable mercy. From this 
fountain spring all graces for souls. 

(Diary 1190) 
 

Con hãy suy gẫm cuộc khổ 
nạn của Cha để giúp con 

vươn cao trên mọi sự.  
(Nhật ký 1184) 

 
Meditation on My Passion 
will help you rise above all 

things.  
(Diary 1184) 



     

Cha ước ao trong chín ngày này, con 
hãy đem các linh hồn đến với nguồn 
mạch thương xót của Cha, để họ có 
thể kín múc sức mạnh, sự bồi bổ và 
bất kỳ ân sủng nào cần thiết cho họ 
trong những gian truân cuộc sống, 

và đặc biệt trong giờ lâm tử.  
(Nhật ký 1209) 

 
I desire that during these nine days 
you bring souls to ' the fount of My 

mercy, that they may draw 
therefrom strength and refreshment 
and whatever graces they need in the 
hardships of life and, especially, at 

the hour of death. (Diary 1209) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con là niềm 
hoan lạc của Trái Tim Cha, thật vui 

sướng khi Cha nhìn vào linh hồn con. 
Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì 
con. Cha trừu lại các hình phạt cũng 

chỉ vì con. Con kiềm giữ Cha khiến Cha 
không thể thực hiện các đòi hỏi của 

phép công thẳng. Con trói tayCha lại 
bằng tình yêu của con. (Nhật ký 1193) 

 

My child, delight of My Heart, it is with 
pleasure that I look into your soul. I 
bestow many graces only because of 
you. I also withhold My punishments 
only because of you. You restrain Me, 
and I cannot vindicate the claims of 
My justice. You bind My hands with 

your love. (Diary 1193) 

Những ngọn lửa thương xót nung 
nấu Cha. Cha hết sức ước mong 

trào đổ cho các linh hồn. Con hãy 
nói cho cả thế giới về Lòng Thương 

Xót của Cha. (Nhật ký 1190) 
 

The flames of compassion burn Me. 
I desire greatly to pour them out 
upon souls. Speak to the whole 

world about My mercy.  
(Diary 1190) 

 



     

Mỗi ngày con sẽ đem đến cho Trái 
Tim cha một nhóm các linh hồn khác 

nhau, rồi dìm họ vào đại dương 
thương xót của Cha, và Cha sẽ đem 
tất cả những linh hồn này vào nhà 
Cha của Cha. Con sẽ thực hiện điều 

này ở đời này và cả đời sau nữa. 
(Nhật ký 1209) 

 

On each day you will bring to My 
Heart a different group of souls, and 
you will immerse them in this ocean 

of My mercy, and I will bring all 
these souls into the house of My 

Father. You will do this in this life 
and in the next. (Diary 1209) 

Trong mỗi ngày, con hãy khẩn nài 
Cha của Cha, nhân vì sức mạnh cuộc 
Thương Khó bi thảm của Cha, để xin 

ân sủng cho những linh hồn này. 
(Nhật ký 1209) 

 
On each day you will beg My Father, 
on the strength of My bitter Passion, 

for graces for these souls.  
(Diary 1209) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
toàn thể nhân loại, cách riêng là các 
tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương 
thương xót của Cha. Như vậy con sẽ 
an ủi Cha trong cơn sầu não vì sự 

trầm luân của các tội nhân đã gây 
ra cho Cha. (Nhật ký 1210) 

 
Today, bring to Me all mankind, 

especially all sinners, and immerse 
them in the ocean of My mercy. In 
this way you will console Me in the 
bitter grief into which the loss of 
souls plunges Me. (Diary 1210) 

 



     

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm 
các ngài vào Lòng Thương Xót khôn 
dò của Cha. Chính các vị ấy là những 
người đã cho Cha nghị lực để gánh 

chịu cuộc Khổ Nạn đắng cay của Cha. 
Các ngài là những dòng kênh để 

lượng thương xót Cha thông trào cho 
toàn thể nhân loại. (Nhật ký 1212) 

 
Today bring to Me the souls of priests 
and religious, and immerse them in 
My unfathomable mercy. It was they 
who gave Me the strength to endure 
My bitter Passion. Through them, as 

through channels, My mercy flows out 
upon mankind. (Diary 1212) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
hết thảy các linh hồn đạo đức và 
trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại 

dương thương xót của Cha. Các linh 
hồn này đã mang đến cho Cha niềm 
an ủi trên Đường Thập Giá. Chính họ 

là giọt ủi an giữa đại dương cay 
đắng của Cha. (Nhật ký 1214) 

 
Today bring to Me all devout and 

faithful souls, and immerse them in 
the ocean of My mercy. These souls 
brought Me consolation on the Way 
of the Cross. They were that drop of 
consolation in the midst of an ocean 

of bitterness. (Diary 1214) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
những người ngoại giáo và những 
người chưa nhận biết Cha. Cha đã 
tưởng nghĩ đến họ trong cuộc Khổ 

Nạn cay đắng của Cha, và nhiệt tâm 
sau này của họ cũng đã an ủi Trái Tim 
Cha. Con hãy dìm họ vào đại dương 
thương xót của Cha. (Nhật ký 1216) 

 
Today bring to Me the pagans and 

those who do not yet know me. I was 
thinking also of them during My 

bitter Passion, and their future zeal 
comforted My Heart. Immerse them 

in the ocean of My mercy.  
(Diary 1216) 



     

Cha tuôn đổ tất cả những dòng 
thác hồng ân xuống cho họ.  Chỉ 
các linh hồn khiêm nhượng mới 
nhận được hồng ân của Cha. Với 
lòng tín nhiệm, Cha đặc biệt yêu 

thích những linh hồn ấy.  
(Nhật ký 1220) 

 
I pour out upon them whole 

torrents of grace. Only the humble 
soul is able to receive My grace. I 

favor humble souls with My 
confidence. (Diary 1220) 

 

Hôm nay con hãy dâng lên cho cha 
những linh hồn hiền lành khiêm 

nhượng và những linh hồn thơ ấu, rồi 
dìm họ trong đại dương thương xót của 
Cha. Những linh hồn này rất giống Trái 
Tim Cha. Họ đã thêm nghị lực cho Cha 

trong cuộc Khổ Nạn đắng cay. Cha nhìn 
thấy họ như những thiên thần dưới thể, 
chầu kính trước các bàn thờ của Cha. 

(Nhật ký 1220) 
Today bring to Me the meek and 

humble souls and the souls of little 
children, and immerse them in My 

mercy. These souls most closely 
resemble My Heart. They strengthened 
Me during My bitter agony. I saw them 
as earthly Angels, who would keep vigil 

at My altars. (Diary 1220) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha linh 
hồn những người lạc giáo và ly giáo, rồi 
dìm họ vào trong đại dương thương xót 
của Cha. Trong cuộc Khổ Nạn cay đắng, 
chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim 
Cha, tức là Giáo Hội. Khi nào họ quay về 
hợp nhất với Giáo Hội, các thương tích 

của Cha mới được chữa lành, và như vậy 
làm dịu bớt cuộc Khổ Nạn của Cha. 

(Nhật ký 1218) 
Today bring to Me the souls of heretics 
and schismatics, and immerse them in 

the ocean of My mercy. During My bitter 
Passion they tore at My Body and Heart; 
that is, My Church. As they return to unity 
with the Church, My wounds heal, and in 

this way they alleviate My Passion. 
(Diary 1218) 


