
     

Hỡi người con nhỏ rất yêu dấu của 
Cha ơi, Trái tim Cha thổn thức vì 
tình thương bao la của Cha dành 
cho con khi thấy con phải tan nát 
vì đau khổ da diết để đền bù tội lỗi 

con. (Nhật ký 282) 
 

My Heart was moved by great 
mercy towards you, My dearest 
child, when I saw you torn to 

shreds because of the great pain 
you suffered in repenting for your 

sins. (Diary 282) 
 

Hôm nay, mắt Cha vui thỏa khi 
nhìn xuống nhà này.  

(Nhật ký 280) 
 

My eyes rest with pleasure upon 
this house today.  

(Diary 280) 
 

Con yêu của Cha ơi, Cha muốn con 
hoan hưởng tình yêu của trái tim con, 
một tình yêu tinh ròng, thanh khiết, 

không vết nhơ, không tì ố. Con yêu của 
Cha ơi, con càng đến chỗ yêu mến đau 

khổ, tình yêu con dành cho Cha sẽ 
càng tinh ròng. (Nhật ký 279) 

 
My child, I want to delight in the love 
of your heart, a pure love, virginal, 

unblemished, untarnished. The more 
you will come to love suffering, My 

child, the purer your love for Me will 
be. (Diary 279) 

 



     

Hỡi con yêu của Cha, con xem Cha 
dành cho chúng biết bao cảm 

thương. Con nên biết rằng chính 
các trẻ thơ là những người đỡ nâng 

thế giới. (Nhật ký 286) 
 

You see, My child, what great 
compassion I have for them. Know 

that it is they who uphold the 
world. (Diary 286) 

 

Con hãy đến với từng chị em cũng 
bằng chính tình yêu khi đến với 

Cha, và bất cứ điều gì con làm cho 
họ cũng là làm cho chính Cha. 

(Nhật ký 285) 
 

Approach each of the sisters with 
the same love with which you 

approach Me; and whatever you 
do for them, you do it for Me. 

(Diary 285) 
 

Cha nhìn thấy tình yêu của con tinh ròng 
và chân thực, vì thế Cha ban cho con địa 
vị hàng đầu giữa những linh hồn trình 
khiết. Con là vinh dự và vinh quang của 
cuộc thương khó Cha. Cha thấy tất cả nỗi 
đơn hèn của linh hồn con, không gì thoát 
khỏi ánh nhìn của Cha. Cha nâng những 
người khiêm nhường lên đến tận ngai tòa 

của Cha, vì Cha muốn như thế.  
(Nhật ký 282) 

I see your love, so pure and true that I 
give you first place among the virgins. 

You are the honor and glory of My 
Passion. I see every abasement of your 

soul, and nothing escapes my attention. I 
lift up the humble even to my very 

throne, because I want it so. (Diary 282) 
 



     

Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố 
cáo bất công. Chính Cha đã từng 
uống chén đau khổ bất công này 
trước vì yêu con. (Nhật ký 289) 

 
Not be surprised that you are 

sometimes unjustly accused. I myself 
first drank this cup of undeserved 

suffering for love of you. (Diary 289) 
 

Hỡi con nhỏ của Cha, con đừng lo sợ về 
vấn đề nhà của Cha con. Con hãy để 
mặc những thắc mắc vô ích này cho 
những bậc thông thái thế gian. Cha 
muốn thấy con luôn luôn là một con 
trẻ. Con hãy hỏi Cha giải tội về mọi sự 
với Lòng đơn thành, và Cha sẽ giải đáp 

cho con qua môi miệng của ngài.  
(Nhật ký 290) 

 
My child, do not be afraid of the house 

of your Father. Leave these vain 
inquiries to the wise of this world. I want 

to see you always as a little child. Ask 
your confessor about everything with 

simplicity, and I will answer you 
through his lips. (Diary 290) 

Con hãy hành xử như một người 
hành khất không bỏ đi khi nhận 

được của bố thí nhiều hơn (những gì 
mình xin), nhưng cảm ơn một cách 
cuồng nhiệt hơn. Con đừng quay 

lưng nói rằng con không xứng đáng 
nhận những ơn trọng đại Cha ban. 

(Nhật ký 294) 
 

Act like a beggar who does not back 
away when he gets more alms [than 
he asked for], but offers thanks the 
more fervently. You too should not 
back away and say that you are not 
worthy of receiving greater graces 

when I give them to you. (Diary 294) 
 



     

Cha biết con bất xứng, nhưng con 
càng phải vui mừng và lãnh nhận 
tất cả những kho tàng mà sức con 
có thể nhận được từ Trái Tim Cha 
và như thế con sẽ đẹp Lòng Cha 

hơn. (Nhật ký 294) 
 

I know you are unworthy, but 
rejoice all the more and take as 

many treasures from My Heart as 
you can carry, for then you will 
please Me more. (Diary 294) 

Cha cho con biết thêm một điều: con 
hãy lãnh nhận các ân sủng này không 
chỉ cho con, mà con cho tha nhân nữa. 
Tức là con hãy khuyến khích những ai 
tiếp xúc với con hãy tín thác vào Lòng 
Thương Xót vô cùng của Cha. Ôi, Cha 
yêu thương những linh hồn nào hết 

Lòng tin thác nơi Cha. Cha làm tất cả 
cho họ. (Nhật ký 294) 

 

And I will tell you one more thing: Take 
these graces not only for yourself, but 
also for others; that is, encourage the 
souls with whom you come in contact 
to trust in My infinite mercy. Oh, how I 

love those souls who have complete 
confidence in Me. I will do everything 

for them. (Diary 294) 

Cha sẽ ở mãi bên con, nếu con vẫn 
luôn là một con trẻ và không sợ gì. 
Ở đây, Cha là khởi sự của con thế 
nào, Cha cũng sẽ là kết thúc của 

con như vậy. (Nhật ký 295) 
 

I will be with you always, if you 
always remain a little child and 

fear nothing. As I was your 
beginning here, so I will also be 

your end. (Diary 295) 
 



     

Hai luồng sáng biểu thị Máu và 
Nước. Luồng sáng màu xanh nhạt 

tượng trưng Nước làm cho linh 
hồn nên công chính. Luồng sáng 
màu đỏ tượng trưng Máu là sức 

sống của các linh hồn.  
(Nhật ký 299) 

 
The two rays denote Blood and 

Water. The pale ray stands for the 
Water which makes souls 

righteous. The red ray stands for 
the Blood which is the life of souls. 

(Diary 299) 
 

Cha sẽ ban ánh sáng và sức mạnh 
cho linh hồn con, và qua vị đại 
diện của Cha, con sẽ biết Cha ở 

trong con, và sự nghi nan của con 
sẽ biến tan như làn sương trước 

những tia sáng mặt trời.  
(Nhật ký 295) 

 
I will give light and strength to 

your soul, and you will learn from 
My representative that I am in you, 
and your uncertainty will vanish 

like mist before the rays of the sun. 
(Diary 295) 

 

Con đừng cậy dựa vào các tạo vật, 
ngay cả trong những điều nhỏ 

mọn nhất, bởi vì như thế là phật 
Lòng Cha. Cha muốn độc tôn trong 

linh hồn con. (Nhật ký 295) 
 

Do not rely on creatures, even in 
the smallest things, because this 

displeases Me. I want to be alone in 
your soul. (Diary 295) 

 


