
     

Điều làm Cha hết sức đau khổ là linh hồn 
các tu sĩ lãnh nhận bí tích Tình Yêu theo 

thói quen, dường như họ không phân biệt 
được thần lương này. Cha không gặp 

được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn 
họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào 

những linh hồn như thế. Chẳng thà họ 
đừng lãnh nhận Cha thì hơn.  

(Nhật ký 1288) 
It pains Me very much when religious 
souls receive the Sacrament of Love 

merely out of habit, as if they did not 
distinguish this food. I find neither faith 
nor love in their hearts. I go to such souls 

with great reluctance. It would be better if 
they did not receive Me. (Diary 1288) 

 

Cha đã tưởng nghĩ nhiều đến con 
trước khi gọi con ra hiện hữu… Về 
phương diện cho con được hạnh 

phúc muôn đời với Cha.  
(Nhật ký 1292) 

 
And I thought of you before I called 

you into being… In terms of 
admitting you to My eternal 

happiness.  
(Diary 1292) 

 

Nếu không có bất toàn nhỏ mọn này, có lẽ 
con đã không đến với Cha. Con hãy biết 

rằng mỗi khi con đến với Cha và hạ mình 
xin Cha tha thứ, Cha đều trào đổ dồi dào 
các ơn xuống cho linh hồn con, và sự bất 
toàn của con biến tan trước mắt Cha, Cha 

chỉ còn thấy tình yêu và lòng khiêm nhượng 
của con. Con không mất mát gì mà lại được 

nhiều thêm. (Nhật ký 1293) 
If it hadn't been for this small imperfection, 
you wouldn't have come to Me. Know that 

as often as you come to Me, humbling 
yourself and asking My forgiveness, I pour 
out a superabundance of graces on your 

soul, and your imperfection vanishes before 
My eyes, and I see only your love and your 

humility. You lose nothing but gain much... 
(Diary 1293) 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, những lời tốt 
lành của người nghèo khó chúc tụng 
Cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai 
Cha. Và lòng trắc ẩn của con, trong 

phạm vi đức vâng lời, đã làm thỏa lòng 
Cha, và vì thế Cha đã từ ngai tòa của 

Cha xuống đây – để hoan hưởng những 
hoa trái lòng nhân ái của con.  

(Nhật ký 1312) 
 

My child, the blessings of the poor who 
bless Me as they leave this gate have 

reached My ears. And your compassion, 
within the bounds of obedience, has 
pleased Me, and this is why I came 

down from My throne-to taste the fruits 
of your mercy. (Diary 1312) 

Đúng vậy, con nhỏ của Cha, Cha nhờ 
cha linh hướng của con để thay thế 

Cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh 
ý Cha. Con hãy trân trọng mọi lời của 
ngài như của chính Cha. Ngài là bức 
màn Cha đang ẩn thân phía sau. Vị 
linh hướng của con và Cha là một; 

những lời của ngài cũng là những lời 
của Cha. (Nhật ký 1308) 

 

Yes, My child, I am replacing Myself 
with your spiritual director. He is 

taking care of you according to My 
will. Respect his every word as My 

own. He is the veil behind which I am 
hiding. Your director and I are one; his 

words are My words. (Diary 1308) 

Con hãy làm hết sức mình và đừng 
lo lắng những điều còn lại. Những 
khó khăn chứng tỏ công việc này là 
của Cha. Con hãy an tâm nếu đã 
làm tất cả những gì trong khả 
năng của con. (Nhật ký 1295) 

 
Do as much as is in your power, 
and don't worry about the rest. 
These difficulties prove that this 

work is Mine. Be at peace so long 
as you do all that is in your 

power. (Diary 1295) 
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, Cha cần hy 
sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì 
chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với 
Cha. Những món nợ của thế gian đối 

với Cha thật vô cùng to lớn; nhưng các 
linh hồn thanh sạch có thể đền đáp 

bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần 
nhân ái của họ. (Nhật ký 1316) 

 
My child, I need sacrifice lovingly 

accomplished, because that alone has 
meaning for Me. Enormous indeed are 
the debts of the world which are due to 
Me; pure souls can pay them by their 
sacrifice, exercising mercy in spirit. 

(Diary 1316) 

Nhân ái tinh thần không cần những 
phép ban cũng chẳng cần những kho 
của cải, nhưng lại rất đáng công và ở 
trong tầm với của mọi người. Nếu linh 
hồn không thực thi lòng nhân ái dưới 

một hình thức nào cả, họ sẽ không được 
hưởng nhờ lòng thương xót của Cha 
trong ngày thẩm xét. (Nhật ký 1317) 

 
Yet spiritual mercy, which requires 

neither permissions nor storehouses, is 
much more meritorious and is within 
the grasp of every soul. If a soul does 

not exercise mercy somehow or other, it 
will not obtain My mercy on the day of 

judgment. (Diary 1317) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con 
hãy cho Cha sự khốn nạn của 
con, bởi vì nó đích thực là sản 

nghiệp của con.  
(Nhật ký 1318) 

 
My child, give Me your misery, 

because it is your exclusive 
property.  

(Diary 1318) 
 



     

Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài 
Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt 

cho các tội nhân; chớ gì con hãy 
dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm 
mình vào cuộc Thương Khó, nhất là 

nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn 
hấp hối của Cha. (Nhật ký 1320) 

 
At three o'clock, implore My mercy, 

especially for sinners; and, if only for 
a brief moment, immerse yourself in 

My Passion, particularly in My 
abandonment at the moment of 

agony. (Diary 1320) 
 

Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn 
thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu 

muộn đến chết của Cha. Trong giờ 
này, lúc 3 giờ chiều, linh hồn nào 

nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà 
kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất 

cứ điều gì. (Nhật ký 1320) 
 

This is the hour of great mercy for the 
whole world. I will allow you to enter 
into My mortal sorrow. In this hour, 

(at three o’clock), I will refuse nothing 
to the soul that makes a request of Me 
in virtue of My Passion... (Diary 1320) 

 

Cha muốn mắt linh hồn con hãy 
luôn nhìn cắm vào thánh ý Cha, 
bởi vì trên con đường ấy, con sẽ 

làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy 
sinh nào có thể sánh được với điều 

này. (Nhật ký 1327) 
 

I want the eyes of your soul to be 
always fixed on My holy will, since 
it is in this way that you will please 

Me most. No sacrifices can be 
compared to this. (Diary 1327) 

 



     

Con thấy Cha nơi chén thánh 
này thế nào, Cha cũng ngự 

trong lòng con như vậy. 
(Nhật ký 1346) 

 
As you see Me in this chalice, 

so I dwell in your heart. 
(Diary 1346) 

 

Không một ai trên đời này, 
kể cả bậc đại thánh, có được 
một tri thức về Thiên Chúa 

như các thiên thần.  
(Nhật ký 1332) 

 
No person on earth, even 
though a great saint, has 

such knowledge of God as an 
Angel has.  

(Diary 1332) 
 

Trong tất cả những việc đạo đức, 
con hãy ở sát bên Trái tim Cha. Con 
đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha 
sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp 

theo ý Cha. (Nhật ký 1327) 
 

Throughout all the exercises you 
will remain close to My Heart. You 
shall not undertake any reforms, 

because I will dispose of your 
whole life as I see fit. (Diary 1327) 

 


