
     

Trong tu viện cũng thế, cũng có 
những tâm hồn làm Trái Tim Cha 

tràn đầy niềm vui. Họ mang những 
nét riêng của Cha, vì vậy Chúa Cha 

trên trời nhìn họ với niềm thỏa 
nguyện đặc biệt. Họ là kỳ quan 

trước mặt các thiên thần và nhân 
loại. (Nhật ký 367) 

 
In convents too, there are souls that 
fill My Heart with joy. They bear My 
features; therefore the Heavenly 
Father looks upon them with special 
pleasure. They will be a marvel to 
Angels and men. (Diary 367) 

 

Để an ủi con, Cha cho con biết 
rằng vẫn có những linh hồn sống 
trên trần gian này đang yêu mến 

Cha chí thiết say mê. Cha vui sướng 
nơi tâm hồn họ, nhưng họ ít quá. 

(Nhật ký 367). 
 

To comfort you, let Me tell you 
that there are souls living in the 

world who love Me dearly. I 
dwell In their hearts with 
delight. But they are few.  

(Diary 367) 
 

Vì thế, Cha quay về với các con, hỡi 
những linh hồn ưu tuyển. Các con 
cũng không hiểu tình yêu của Trái 

Tim Cha hay sao? Ở đây trái tim Cha 
cũng gặp thất vọng. Cha không tìm 
được sự phó thác hoàn toàn cho tình 

yêu Cha. (Nhật ký 367) 
 

So I turn to you, you-chosen souls, 
will you also fail to understand the 

love of My Heart? Here, too, My 
Heart finds disappointment; I do not 
find complete surrender to My love. 

(Diary 367) 
 



     

Sự bất trung của một linh hồn 
được Cha ưu tuyển gây nên thương 
tích hết sức nhức nhối cho Trái tim 
Cha. Những bất trung như thế là 

mũi gươm đâm thấu Trái Tim Cha. 
(Nhật ký 367) 

 
The love and sacrifice of these souls 
sustain the world in existence. The 
infidelity of a soul specially chosen 

by Me wounds My Heart most 
painfully. Such infidelities are 
swords which pierce My Heart. 

(Diary 367) 
 

Việc suy ngẫm về những thương tích 
đau đớn của Cha rất ích lợi đối với con, 
và đem lại cho Cha niềm hoan lạc lớn 
lao. Cha lấy làm lạ vì con vẫn chưa 

hoàn toàn từ bỏ ý riêng, nhưng Cha vui 
mừng quá đỗi vì sự biến đổi ấy sẽ 
thành sự trong tuần tĩnh tâm này. 

(Nhật ký 369) 
   

The contemplation of My painful 
wounds is of great profit to you, and it 
brings Me great joy. I am surprised that 

you still have not completely 
renounced your self-will, but I rejoice 
exceedingly that this change will be 
accomplished during the retreat. 

(Diary 369) 
 

Con số những linh hồn này quá ít 
ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước 
phép công thẳng của Chúa Cha 

trên trời, là phương thế nài xin ơn 
xót thương cho thế giới. Tình yêu và 
hồng sinh của những linh hồn này 
giữ cho thế giới được trường tồn. 

(Nhật ký 367) 
 

Their number is very small. They 
are a defense for the world before 
the justice of the Heavenly Father 
and a means of obtaining mercy 

for the world. (Diary 367) 
 



     

Cha ở với con. Trong tuần tĩnh tâm này, 
Cha sẽ củng cố con trong an bình và can 
đảm để con đủ sức mạnh mà thực hiện 

những chương trình của Cha. Vì thế, con 
sẽ hoàn toàn khước từ ý riêng trong tuần 

tĩnh tâm này, và như vậy, trọn vẹn 
Thánh ý Cha sẽ được thực hiện nơi con. 
Con hãy biết rằng điều này đòi hỏi nơi 

con rất nhiều. (Nhật ký 372) 
I am with you. During this retreat, I will 
strengthen you in peace and in courage 

so that your strength will not fail in 
carrying out My designs. Therefore you 

will cancel out your will absolutely in this 
retreat and, instead, My complete will 

shall be accomplished in you. (Diary 372) 

Con hãy viết những chữ sau đây trên 
một trang giấy sạch: ”Từ nay trở đi, ý 

riêng tôi không còn nữa”, và gạch chéo 
ngang qua trang giấy ấy. Ở bên trang 
kia, con hãy viết những chữ này: ”Từ 
nay trở đi, tôi thực thi Thánh ý Thiên 
Chúa mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi 

sự”. (Nhật ký 372) 
 

Know that it will cost you much, so 
write these words on a clean sheet of 
paper: "From today on, my own will 
does not exist," and then cross out the 
page. And on the other side write these 
words: "From today on, I do the will of 

God everywhere, always, and in 
everything." (Diary 372) 

Con đừng sợ hãi gì, tình yêu sẽ 
ban cho con sức mạnh và làm 
cho điều này trở nên dễ dàng 

thực hiện. (Nhật ký 372) 
 

Be afraid of nothing; love will 
give you strength and make 
the realization of this easy. 

(Diary 372) 
 



     

Rao truyền Lòng Thương Xót cao vời 
của Cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ 

lâm tử như vinh quang của riêng Cha. 
Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi 
như bóng đêm, nhưng khi quay về với 
Lòng Thương Xót của Cha, là họ đã 
dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang 
nhất, và là vinh quang cuộc Thương 

Khó của Cha. (Nhật ký 378) 
 

Who will proclaim My great mercy. I 
shall protect them Myself at the hour 
of death, as My own glory. And even if 

the sins of soul are as dark as night, 
when the sinner turns to My mercy he 
gives Me the greatest praise and is the 

glory of My Passion. (Diary 378) 
 

Trái tim Cha đau buồn vì các linh hồn ưu 
tuyển cũng không hiểu biết về lòng xót 
thương hải hà của Cha. Tương giao của 

họ (với Cha) phần nào bị nhiễm độc vì sự 
nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên 
thương tích đau đớn biết bao cho Trái 
Tim Cha !, và nếu không tin những lời 
của Cha, ít ra con cũng hãy tin vào các 

thương tích của Cha (Nhật ký 379) 
My Heart is sorrowful, because even 
chosen souls do not understand the 

greatness of My mercy. Their 
relationship [with Me] is, in certain 

ways, imbued with mistrust. Oh, how 
much that wounds My Heart 1 

Remember My Passion, and if you do 
not believe My words, at least believe 

My wounds. (Diary 379) 

Khi một linh hồn ca tụng lòng 
lành của Cha, Satan sẽ run sợ 
và chạy biến xuống tận đáy 

hỏa ngục. (Nhật ký 378) 
 

When a soul praises My 
goodness, Satan trembles 

before it and flees to the very 
bottom of hell. (Diary 378) 

 



     

Con là quả nho ngon ngọt 
trong một chùm chọn lọc. 

Cha muốn những người khác 
cũng được chia sẻ chất nước 
đang mọng chảy trong con. 

(Nhật ký 393) 
 

You are a sweet grape in a 
chosen cluster; I want others 
to have a share in the juice 
that is flowing within you. 

(Diary 393) 
 

Hỡi con yêu của Cha, vì đức ái 
chân thành và quảng đại của con, 
Cha sẽ ban cho họ nhiều ân sủng 
mặc dù họ không xin Cha. Nhưng 
Cha làm như thế chỉ vì lời Cha đã 

hứa với con. (Nhật ký 383) 
 

My daughter, for the sake of your 
sincere and generous love, I grant 
them many graces although they 
are not asking Me for them. But I 

am doing so because of the 
promise I have made to you. (Diary 

383) 

Trong bài nguyện gẫm, vị linh mục đang 
nói riêng cho con đó. Con hãy biết Cha 
đang mượn môi miệng của ngài. Đúng, 
khi con vâng lời, Cha cất đi sự yếu đuối 
của con và thay sức mạnh của Cha vào 
đó. Cha rất ngạc nhiên vì các linh hồn 
không muốn thực hiện cuộc trao đổi ấy 

với Cha. (Nhật ký 381?) 
 

In this meditation, the priest is speaking 
particularly for you. Know that I am 
borrowing his lips. Yes, when you are 

obedient I take away your weakness and 
replace it with My strength. I am very 

surprised that souls do not want to make 
that exchange with Me. (Diary 381) 


