
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 
 NHẬT KÝ NỮ TU MARIA FAUSTINA 
 
TẬP NĂM: NỮ TU FAUSTINA PHÉP THÁNH THỂ 
DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 
 
(Tiếp theo) ... 
1499    Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, và Người 
phán: Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con 
vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho 
công việc của Lòng Thương Xót. Con hãy tuyệt đối thành 
thực với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm chác được 
gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. 
Con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay, con đã cho 
Cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như 
thế. (106) Chớ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu 
điều này: Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy 
sự hiện diện của Cha trong lúc chiến đấu. 

1500    Hôm nay, tình yêu Thiên Chúa đang chuyển thông 
từ tôi sang cho thế giới. Trót cả người tôi được chìm ngập 
trong tình yêu; tôi yêu mến và cảm nghiệm mình được 
mến yêu, và với ý thức đầy đủ, tôi cảm nghiệm thấy điều 
ấy. Linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa, nhận 
thức được uy quyền cao cả của Thiên Chúa và sự hèn mọn 
của mình; nhưng những việc hiểu biết này, hạnh phúc của 
tôi được gia tăng... Điều hiểu biết ấy sống động trong linh 
hồn tôi, mãnh liệt và đồng thời lại rất ngọt ngào. 
 
1051    Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong 
thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ 
tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. 
1052    Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể Giáo 
Hội: con nài xin Chúa ban cho Giáo Hội tình yêu và ánh 
sáng của Thánh Thần Chúa và xin ban thần lực cho lời các 
vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán 
cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho 
chúng con những vị linh mục thánh đức; chính Chúa hãy 
gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi Linh Mục Tối 
Cao Chí Thánh, chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa 
đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi, và bảo vệ các 
ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng 
giăng mắc hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, 
chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đập tan và vô 
hiệu hoá tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện 
của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự. 
 
1053    (14)                  Ngày 25 tháng 3 năm 1937. 
Thứ Năm tuần Thánh 
            Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và Người phán 
với tôi: Con hãy tựa đầu vào lòng Cha mà nghỉ ngơi. Chúa 
áp tôi vào Trái Tim Người và phán: Cha sẽ ban cho con 
một phần nhỏ cuộc Thương Khó của Cha, nhưng con đừng 
sợ hãi, hãy can đảm lên; đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy 

chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý Cha. 
 
1054    Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng 
ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức 
lực thân xác cũng suy sụp; tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi 
về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung 
quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên 
Chúa, và mọi nỗi đắng cay của Thánh Tâm Người truyền 
sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ. 
Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những 
người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày, tôi 
không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành 
tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong 
ngục tối. [1] Tôi cầu nguyện cho đến mười một giờ. Vào 
lúc mười một giờ, Chúa phán với tôi: Con hãy nằm xuống 
mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt ba tiếng 
đồng hồ những điều Cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi 
liền đi ngủ. 
 
1055                Ngày 26 tháng 3 năm 1937. Thứ Sáu 

            Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương 
tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 
ba giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các 
cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa 
Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người. 

1056    Vào lúc mười một giờ, Chúa Giêsu phán với 
tôi: Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho 
Trái Tim chịu cực hình của Cha. Sau những lời ấy, trái 
tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình 
mật thiết với Người đến độ trái tim tôi được kết hôn với 
Trái Tim Người trong sự hợp nhất tình ái, tôi có thể cảm 
nhận được cái động khẽ nhất của Trái Tim Chúa, còn 
Người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo 
của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu 
của Người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng 
khác về độ cao trọng. Hữu Thể Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn 
toàn bao chiếm tôi và tôi được ngập lút trong Người. Có 
thể nói sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với Đấng Toàn Năng 
Hằng Sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi 
khổ tuyệt vời vì cuộc Thương Khó của Chúa. Tất cả những 
gì liên quan đến Hữu Thể của Chúa cũng được chuyển 
thông cho tôi. 

1057    Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu và 
linh cảm về đặc ân này, nhưng hôm nay Người đã ban nó 
cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này tôi cũng 
không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần, có thể 
nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các 
cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh hoặc sự 
quan tâm của tôi đến những vấn đề khác. Không gì có thể 
làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể 
ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt 
người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào 
ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. 
Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào một cuộc 
xuất thần mới vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến 
thân phận hèn mọn như tôi. 
 
1061    Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những 
bài ca vãn, tức là những thánh vịnh, được các linh mục 
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hát. [2] Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh 
hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được 
khuây khoả trong nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được 
nghe lời này trong linh hồn: Con đừng khóc; Cha không 
còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung con đã đồng 
hành bên Cha trong hồi thương khó và tử nạn của Cha, 
cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và Cha sẽ ở 
bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu 
của Trái Tim Cha, Cha thấy tình yêu của con thật tinh 
ròng, tinh ròng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và 
càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì 
con, Cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của 
con làm thoả lòng Cha và làm Trái Tim Cha được mãn 
nguyện. 

            Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cám 
tạ Cha trên trời đã sai Con Một Người xuống thế vì chúng 
ta để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại. 

1062    (17) + Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn 
hồng ân Chúa đã ban cho tôi và về căn bệnh của tôi. Bệnh 
tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt bốn tháng 
trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. 
Tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn; tôi muốn trung 
thành với Chúa ở khắp nơi. 

            Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và 
nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi, và bảo 
vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cám 
tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch 
này, con cũng xin cám tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên 
cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành 
toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn 
thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng. 
 
1063    Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh 
hồn, đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó 
khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính 
đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô 
trong sự khiêm nhượng sâu sa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn 
của Chúa. 

1064    + Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Tôn Sư rất dịu hiền 
của con, con xin dâng lên Chúa trái tim của con. Chúa 
hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi 
tình yêu vô tận, con xin mở chiếc van trái tim con cho 
Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi Đấng 
Tình Quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương 
thơm của đoá hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh 
của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng 
sống, niềm hoan lạc muôn đời của con, ngay dưới thế 
này, Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy Ba Ngôi Thiên 

Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc 
tân ca ngợi khen Chúa! Nếu con có nhiều trái tim bằng 
số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần 
gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả, ôi Tình 
Yêu của con, Kho Tàng của trái tim con! Bất kỳ ai con gặp 
được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả 
trở về mến yêu Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, Vẻ Đẹp, Sự 
An Nghỉ, Tôn Sư Độc Nhất, Quan Án, Đấng Cứu Độ, và 
Lang Quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa; con 
biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia - con đã 
phó thác mọi sự cho Lòng Thương Xót Chúa. 

1065    (18) + Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con 
khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày 
thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc 
nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa 
Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ 
đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù 
một lời than van với các tạo vật. Trái Tim rất nhân lành 
Chúa là trót niềm hy vọng của con. Con không có gì để 
tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Chúa; đó là tất cả 
niềm tín thác của con. 

1066                            Ngày 27 tháng 3 năm 1937 

            Hôm nay, tôi từ Pradnik trở về sau gần bốn tháng 
điều trị. Tôi dâng lời cám tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. 
Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào 
nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và 
chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy 
Chúa Giêsu, sức mạnh của con, chỉ một mình Chúa có thể 
giúp đỡ; xin ban cho con ơn mạnh sức. 

1067                Ngày 28 tháng 3. Lễ Phục Sinh 

            Trong thánh lễ Phục Sinh, tôi được nhìn thấy 
Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng ngời, và Người phán với 
tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Người chúc 
lành cho tôi rồi biến đi, linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan 
lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để 
chiến đấu và chịu đau khổ. 
 
1068    Hôm nay, tôi có cuộc nói chuyện với cha 
[Andrasz] và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong 
vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi 
cha nói về Lòng Thương Xót Chúa, một nguồn sức mạnh 
và thần lực tràn vào linh hồn tôi. 

            Lạy Thiên Chúa của con, con rất muốn giãi bày 
mọi sự nhưng con không có khả năng làm được như thế. 
Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc 
thông mình với các linh hồn, nhưng đàng khác có thể nói, 
Chúa lại rất yêu sách. “Mặc dù lòng quảng đại của Thiên 
Chúa rất lớn lao”, cha nói, “nhưng dù sao cũng phải thận 
trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ 
vực; riêng với cá nhân tôi, tôi không thấy có gì sai lầm, 
hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn 
một chút, và khi Mẹ Bề Trên tới, chị có thể nói với bà về 
những điều này”. 
( Còn Tiếp ...) 

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhat-ky-long-thuong-xot-chua-phan-viii-so-1051-1200-136.html#_ftn2
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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 

NHẬN LÀM  H  A 
Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới. 
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