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NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 
DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 
 
TẬP MỘT : LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH 
HỒN TÔI 
 NHẬT KÝ NỮ TU MARIA FAUSTINA 
 
 Lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội 

947      (Tiếp theo…)   

Trong tình yêu tinh ròng có chỗ cho tất cả: lời tôn vinh cao cả 
nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất, tuy nhiên nhờ tình yêu, linh 
hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh 
thản nhất; và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác 
động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về 
Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về 
Thiên Chúa; và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại 
thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa trong khi, 
đối với linh hồn, chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì 
được diễn tả thành lời (294) vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì 
thế linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có 
một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa. 

948                  Ngày 13 tháng 2 năm [1937] 

            Hôm nay, trong nghi lễ Thương Khó, [8] tôi thấy Chúa 
Giêsu chịu tàn đãi và đội mão gai, với một cây sậy trong tay. 
Chúa Giêsu im lặng khi quân dữ lồng lộn, thi nhau tra tấn 
Người. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh 
nhìn ấy, tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa, kinh hãi đến độ 
chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về 
mức độ đau khổ Người đã chịu vì chúng ta trước giờ chịu đóng 
đinh trên thập giá. Linh hồn tôi tràn ứ nỗi đau đớn và mòn mỏi; 
trong linh hồn tôi, tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm 
chí một bất toàn nhỏ mọn nhất, đối với tôi, dường như cũng là 
một ngọn núi sừng sững khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm 
mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, tâm 
hồn tôi tan nát đành đoàn, và tôi nghĩ: Các tội nhân sẽ thế nào 
đây nếu họ không lợi dụng cuộc Thương Khó Chúa Giêsu? 
Trong cuộc Thương Khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại 
dương thương xót. 

            (295) + J.M.J.  Ngày 12 tháng 2 năm 1937 

Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương của Chúa là quả. 

949      Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm 
sau đây về Lòng Thương Xót Chúa và hãy tín thác. [9] 

            Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức 
Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa. 

                Lòng Thương Xót là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, 
con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác 
nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm Ba 
Ngôi Cực Thánh, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa trí năng nhân loại và thiên thần 
không thể dò được, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống 
và phúc lành, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con 
tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và 
kỳ công, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa ôm ấy toàn thể vũ trụ, con tín 
thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa xuống với trần gian trong Ngôi 
Lời Nhập Thể, con tín thác nơi Chúa. 

            (296) Lòng Thương Xót Chúa trào tuôn từ thương tích 
mở rộng của Trái Tim Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa chất chứa trong Thánh Tâm 
Chúa Giêsu cho chúng con, và cách riêng cho kẻ có tội, con tín 
thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập 
phép Thánh Thể, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa trong việc thành lập Hội 
Thánh, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa trong phép Thánh Tẩy, con tín 
thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa trong việc thánh hoá chúng con 
qua Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong 
suốt cuộc sống, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong 
giờ lâm tử, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng 
con, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong 
từng giây phút cuộc đời, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả 
ngục, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng 
lòng, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và 
các thánh ngỡ ngàng, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm 
Thiên Chúa, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi 
bất hạnh, con tín thác nơi Chúa. 
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CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI  



            Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và 
hoan lạc của chúng con, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện 
hữu, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn 
tay Người, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là triều thiên mọi việc Chúa 
làm, con tín thác nơi Chúa. 

            (297) Lòng Thương Xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào 
cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho 
những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm 
hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của 
những linh hồn lành thánh, con tín thác nơi Chúa. 

            Lòng Thương Xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất 
vọng, con tín thác nơi Chúa. 

950      + Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có Lòng 
Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân 
từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, 
để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã 
lòng nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn 
là Toàn Yêu và Toàn Thương. 

951      + Ôi lòng xót thương Chúa vô cùng vô tận, 

           Nào ai có thể tán dương và tôn thờ cho xứng đáng? 

  

            Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng, 

            Là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân. 

            Hỡi các tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nên một 
khúc thánh ca và đồng thanh sốt mến hát lên cám tạ Lòng 
Thương Xót vô cùng của Thiên Chúa. 

952      (298) Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết thánh ý Chúa 
là tất cả cho con. Chúa sử dụng con thế nào, đối với con cũng 
chẳng hệ gì. Chúa truyền cho con bắt tay vào việc - con thanh 
thản khởi sự mặc dù biết mình không có khả năng; qua các vị 
đại diện của Chúa, Chúa lệnh cho con chờ đợi - và con nhẫn nại 
đợi chờ; Chúa đổ đầy nhiệt huyết vào lòng con - nhưng Chúa 
làm con không sao hành động được; Chúa lôi kéo con về với 
Chúa trên thiên quốc - và rồi Chúa lại để con dưới thế; Chúa 
trút vào lòng con một nỗi nồng nàn khao khát Chúa - và Chúa 
lại ẩn mặt khỏi con. Con chết mòn mỏi vì thao thức muốn kết 

hợp với Chúa mãi mãi, và Chúa lại không để cái chết đến với 
con. Ôi thánh ý Chúa là thức bổ dưỡng và niềm hoan lạc của 
linh hồn con. Khi con suy phục thánh ý Chúa, một niềm bình an 
sâu thẳm ngập tràn linh hồn con. 

            Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực 
hiện thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì 
vậy, con hoàn toàn an tâm cho dù mọi công trình và nỗ lực của 
con đều bị cản trở hoặc hoá ra như không. Nếu con (299) làm 
tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của 
con. Và vì vậy, những cơn giông tố hãi hùng nhân từ cũng 
không khuấy động nổi niềm an bình sâu thẳm của con; thánh ý 
Chúa, ngự trong lương tâm con. 

953      +                      Ngày 15 tháng 2 năm 1937 

            Hôm nay, đau khổ của tôi có phần gia tăng: không 
những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn mà có 
cả những cơn đau kỳ lạ trong phần ruột nữa. Tôi đau đớn đến 
tận mức bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi, tất cả 
chỉ vì các linh hồn, để nài xin Lòng Thương Xót Chúa đoái đến 
các tội nhân đáng thương và khẩn nài sức mạnh cho các linh 
mục. Ôi, tôi trọng kính các linh mục biết bao; và tôi nài xin 
Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm, hãy ban cho các ngài 
thật nhiều ơn lành. 

954      Hôm nay, sau hiệp lễ, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của 
Cha, niềm vui của Cha là được kết hợp cùng con. Chính lúc suy 
phục thánh ý Cha là con dâng lên Cha vinh quang ngời sáng 
nhất và kín múc cho con cả một đại dương phúc lành. Cha sẽ 
không được hưởng nơi con niềm vui đặc biệt như thế nếu như 
con không sống bằng thánh ý Cha. Lạy Thượng Khách ngọt 
ngào của con, con đã sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh vì Chúa, 
nhưng Chúa biết (300) cho chính là sự yếu đuối. Tuy nhiên, với 
Chúa, con có thể làm được mọi sự. Ôi Chúa Giêsu của con, con 
van nài Chúa hãy ở bên con từng phút giây. 

955                              Ngày 15 tháng 2 năm 1937 

            Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: 
Hỡi Bánh Thánh đẹp lòng Cha Cha, hỡi ái nữ của Cha, con hãy 
biết rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm hoan lạc 
nơi con, bởi vì con sống hoàn toàn bằng thánh ý Thiên Chúa. 
Không của lễ hy sinh nào có thể sánh được với điều này. 

956      + Sau những lời ấy, tôi được ban tri thức về thánh ý 
Thiên Chúa; nghĩa là giờ đây tôi nhìn thấy mọi sự từ một góc 
nhìn cao hơn, và với tình yêu, tôi chấp nhận tất cả mọi biến cố 
và mọi sự, dù vui hay buồn, như những dấu chứng ái tình đặc 
biệt của Cha trên trời. 

957      Hiến tế tinh ròng của ý chí tôi sẽ cháy trên bàn thờ tình 
yêu. Để hy sinh của tôi được nên hoàn hảo, tôi sẽ liên kết mật 
thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi những đau 
khổ lớn lao làm cho nhiên tính của tôi run sợ, sức mạnh tinh 
thần cũng như thể lý suy giảm, tôi sẽ ẩn mình thật sâu trong 
thương tích rộng mở của Trái Tim (301) Chúa Giêsu, im lặng 
như một bồ câu, không lời than vãn. Ước chi mọi khát vọng, 
cho dù lành thánh, cao khiết và xinh đẹp nhất của tôi đi nữa 
cũng luôn chiếm chỗ rốt bét, còn thánh ý Chúa hãy chiếm chỗ 
ưu tiên. Lạy Chúa, đối với con, sự ao ước nhỏ bé nhất của Chúa 
còn quý trọng hơn thiên đàng với tất cả mọi kho tàng trên đó. 
Con biết rõ người ta sẽ không hiểu con; nhờ vậy, hy sinh của 
con sẽ trở nên tinh ròng hơn trước mắt Chúa. 

(Còn Tiếp ...) 



*Có châm cứu và Massage trị liệu
*Chấp nhận một số lớn các loại Bảo Hiểm
*Hoàn tất thủ tục Bảo Hiểm và tham khảo bệnh trạng với Bác Sĩ
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50. S. Federal Blvd.
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Xin gọi để lấy hẹn: 303-922-2977 
Có nhân viên nói tiếng Việt. 

BS. Bùi Côn 
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MUA BÁN NHÀ CỬA 
Xin Liên Lạc Chuyên Viên Địa Ốc 

"Theresa" Nguyễn Mai Hoa 

Cell: (303)949-2904  
PHỤC VỤ - TẬN TÂM - UY TÍN 

***Giúp Giảm Thuế Bất Động Sản Miễn Phí*** email: sunriserealty9999@gmail.com 

Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới.

H  A NHẬN LÀM  

(Mâm quả, khay rượu, dù, lọng,
và các đồ dùng trang trí đám cưới) 

Xem mẫu tại  
www.lilyflowersshop.net  

Facebook lilyflowersco  
hoặc FB Người Việt (Colorado) 

Gọi Tuấn  
Cell: 303 -359-1201 
Tel: 720-328-2329 

3355 South Wadsworth blvd, Unit  H107, Denver, CO 80227 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ Các Thánh cho mướn hội trường để tổ chức 
tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn, hoặc các ngày kỷ niệm.  
Về các dịch vụ nấu ăn cho các việc tổ chức sẽ do nhà 
hàng Chez Thúy Boulder đảm trách, 303-442-1700.  
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoà: 720-308-5872 

"Tai Nạn Xe Cộ"
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