
     

Chính Cha sẽ bảo vệ những tâm 
hồn sùng kính Lòng Thương Xót vô 

bờ của Ta như vinh quang riêng 
của Ta suốt đời họ, nhất là trong 

giờ lâm tử. (Nhật ký 1225) 
 

I Myself will defend as My own 
glory, during their lifetime, and 
especially at the hour of their 
death, those souls who will 

venerate My fathomless mercy. 
(Diary 1225) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
những linh hồn luyện ngục, rồi dìm họ 
xuống vực thẳm Lòng Thương Xót của 
Cha. Hãy để những dòng Máu của Cha 

làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu 
đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Cha 
hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi 

phép công bình của Cha. (Nhật ký 1226) 
 

Today bring to Me the souls who are in 
the prison of Purgatory, and immerse 
them in the abyss of My mercy. Let the 
torrents of My Blood cool down their 
scorching flames. All these souls are 

greatly loved by Me. They are making 
retribution to My justice. (Diary 1226) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha 
những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn 
vinh Lòng Thương Xót của Cha. Những 
linh hồn này đã cảm thông cuộc Thương 
Khó và đi sâu vào tâm trí của Cha nhất. 
Họ là những bản sao sống động Trái tim 
vô cùng từ ái của Cha. Những linh hồn 

này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau.  
(Nhật ký 1224) 

Today bring to Me the souls who 
especially venerate and glorify My 

mercy, and immerse them in My mercy. 
These souls sorrowed most over My 

Passion and entered most deeply into My 
Spirit. They are living images of My 

Compassionate Heart. These souls will 
shine with a special brightness in the next 

life. (Diary 1224) 



     

Linh hồn Cha đã chịu nỗi ngao ngán 
cay cực trong vườn Cây Dầu cũng vì 

những linh hồn nguội lạnh này. Vì họ 
mà cha đã phải kêu lên: “Lạy Cha, xin 
cất chén đắng này cho Con, nhưng xin 
đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Đối 
với họ, hy vọng cuối cùng để được cứu 
độ là chạy đến với Lòng Thương Xót 

của Cha. (Nhật ký 1228) 
My soul suffered the most dreadful 

loathing in the Garden of Olives 
because of lukewarm souls. They were 
the reason I cried out: "Father, take this 
cup away from Me, if it be Your will." 
For them, the last hope of salvation is 

to flee to My mercy. (Diary 1228) 

Hôm nay con hãy dâng lên cho 
Cha những linh hồn nguội lạnh, 
rồi dìm họ xuống vực thẳm Lòng 
Thương Xót của Cha. Những linh 
hồn này đã gây nên thương tích 
nhức nhối nhất cho Trái Tim Cha. 

(Nhật ký 1228) 
 

Today bring to Me souls who have 
become lukewarm, and immerse 
them in the abyss of My mercy. 

These souls wound My Heart most 
painfully. (Diary 1228) 

 

Con hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho 
tàng Hội Thánh để dâng tặng cho các 
linh hồn nơi luyện ngục. Ôi, nếu con 
biết được những cực hình họ đang 

phải chịu, chắc con sẽ không ngừng 
cho họ những bố thí thiêng liêng và 
thay họ đền bồi phép công bình của 

Cha. (Nhật ký 1226) 
It is in your power to bring them (souls 

in Purgatory) relief. Draw all the 
indulgences from the treasury of My 

Church and offer them on their behalf. 
Oh, if you only knew the torments they 
suffer, you would continually offer for 
them the alms of the spirit and pay off 
their debt to My justice. (Diary 1226) 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, trong 
những tuần lễ con không nhìn thấy 
cũng không cảm nghiệm được sự 

hiện diện của Cha, Cha còn kết hợp 
với con thắm thiết hơn cả những khi 
con được xuất thần. Sự trung thành 
và hương thơm nguyện cầu của con 
đã thấu đến Cha. (Nhật ký 1246) 

 
My child, during the weeks when you 
neither saw Me nor felt My presence, 
I was more profoundly united to you 
than at times [when you experienced] 

ecstasy. And the faithfulness and 
fragrance of your prayer have 

reached Me. (Diary 1246) 

Và qua công cuộc Lòng Thương Xót, 
nhiều linh hồn sẽ đến được với Cha; nếu 
không có công cuộc này, dù ngài (linh 

mục) có ban phép giải tội suốt ngày đêm 
cho đến mãn đời cũng không sánh bằng, 
bởi vì như thế, cùng làm ngài cũng chỉ 
lao nhọc cho đến chết; trong khi qua 

công cuộc Lòng Thương Xót, ngài sẽ được 
làm việc cho đến tận thế. (Nhật ký 1256) 

 

And through this work of mercy more 
souls will come close to Me than 

otherwise would have, even if he had 
kept giving absolution day and night for 
the rest of his life, because by so doing, he 
would have labored only for as long as 
he lived; whereas, thanks to this work of 
mercy, he will be laboring till the end of 

the world. (Diary 1256) 

Ngài là một linh mục đúng ý Trái Tim 
Cha; những nỗ lực của ngài rất đẹp lòng 
Cha. Con yêu dấu của Cha ơi, con hãy 
xem, thánh ý Cha phải được thực hiện, 

và điều Cha đã hứa với con, Cha sẽ hoàn 
thành. Qua ngài, Cha đem niềm an ủi 
đến cho các tâm hồn đau khổ ưu phiền. 
Việc ngài truyền bá công cuộc tôn sùng 
Lòng Thương Xót Cha làm Cha rất thỏa 

nguyện. (Nhật ký 1256) 
 

He is a priest after My own Heart; his 
efforts are pleasing to Me. You see, My 
child, that My will must be done and 
that which I had promised you, I shall 
do. Through him I spread comfort to 

suffering and careworn souls. Through 
him it pleased Me to proclaim the 
worship of My mercy. (Diary 1256) 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy 
luôn luôn là một con trẻ đối với 
những vị đại diện của Cha, nếu 

không, con sẽ không được hưởng 
những ơn ích Cha ban xuống cho 
con qua các ngài. (Nhật ký 1260) 

 
My child, be always like a little 

child towards those who represent 
Me, otherwise you will not benefit 
from the graces I bestow on you 

through them. (Diary 1260) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, Cha luôn ở 
với con. Cha đã ban cho con cơ hội để 
thực hành các hành vi thương xót mà 
con sẽ thực hiện trong đức vâng lời. 
Con sẽ đem lại cho Cha nhiều vui 

sướng nếu như tối nào con cũng kể cho 
Cha nghe nhất là về công tác này. 

(Nhật ký 1267) 
 

My child, I am always with you. I 
have given you the opportunity to 

practice deeds of mercy which you will 
perform according to obedience. You 
will give Me much pleasure if, each 

evening, you will speak to Me 
especially about this task.  

(Diary 1267) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, khi con 
ra cổng, Cha đã gởi một minh thần 
đến để canh gác. Con hãy an lòng. 

(Nhật ký 1271) 
 

My child, the moment you went to 
the gate I set a Cherub over it to 

guard it. Be at peace.  
(Diary 1271) 

 



     

Cha rộng lượng với các tội nhân 
hơn với những người công chính. 
Vì họ, Cha đã từ trời xuống thế; vì 
họ, Cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ 
đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ 
rất cần đến Lòng Thương Xót của 

Cha. (Nhật ký 1275) 
 

I am more generous toward sinners 
than toward the just. It was for 

their sake that I came down from 
heaven; it was for their sake that 

My Blood was spilled. Let them not 
fear to approach Me; they are most 
in need of My mercy. (Diary 1275) 

 

Linh hồn nào tín thác vào Lòng 
Thương Xót của Cha là linh hồn 

may phúc nhất, bởi vì chính Cha sẽ 
chăm sóc cho họ.  
(Nhật ký 1273) 

 
The soul that trusts in My mercy is 
most fortunate, because I myself 

take care of it.  
(Diary 1273) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con cho rằng 
mình đã viết đầy đủ về Lòng Thương Xót 
của Cha rồi sao? Những điều con viết chỉ 
là một giọt nước sánh với đại dương. Cha 
là Toàn Yêu và Toàn Thương. Không nỗi 
khốn nạn nào có thể sánh được hay làm 
cạn được lòng nhân lành của Cha, bởi vì 
khi được ban phát, lòng nhân lành của 
Cha lại càng tăng thêm. (Nhật ký 1273) 
My child, do you think you have written 

enough about My mercy? What you 
have written is but a drop compared to 
the ocean. I am Love and Mercy itself. 

There is no misery that could be a match 
for My mercy, neither will misery 

exhaust it, because as it is being granted-
it increases. (Diary 1273) 


