Hỡi con yêu của Cha, con hãy ghi chép
những lời này. Tất cả những linh hồn
tôn vinh và truyền bá Lòng Thương Xót
Cha, khuyến giục người khác tín thác
vào Lòng Thương Xót Cha, sẽ không
phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau
hết. Lòng Thương Xót Cha sẽ che chở
họ trong cuộc chiến đấu sau cùng
(Nhật ký 1540)
All those souls who will glorify My
mercy and spread its worship,
encouraging others to trust in My
mercy, will not experience terror at the
hour of death. My mercy will shield
them in that final battle. (Diary 1540)

Con yêu của Cha ơi, con hãy cổ động các
linh hồn đọc chuỗi kinh Cha đã ban cho
con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin
Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi
những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh,
Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và
giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc.
(Nhật ký 1541)
My child, encourage souls to say the
chaplet which I have given to you. It
pleases Me to grant everything they ask of
Me by saying the chaplet. When
hardened sinners say it, I will fill their
souls with peace, and the hour of their
death will be a happy one. (Diary 1541)

Con hãy viết điều này vì lợi ích của các
linh hồn đang sầu khổ : khi một linh hồn
nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi
của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn
mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra
trước mắt, họ cũng đừng thấy vọng,
nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng
tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ
trong tay mẹ hiền. (Nhật ký 1541)
Write this for the benefit of distressed
souls: when a soul sees and realizes the
gravity of its sins, when the whole abyss
of the misery into which it immersed
itself is displayed before its eyes, let it not
despair, but with trust let it throw itself
into the arms of My mercy, as a child into
the arms of its beloved mother.
(Diary 1541)

Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối
với trái tim lân tuất của Cha, họ được ưu
tiên đến với Lòng Thương Xót Cha. Con
hãy nói cho họ biết rằng chưa từng có
một linh hồn nào kêu cầu Lòng Thương
Xót Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng.
Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh
hồn đặt trọn niền tín thác vào lòng nhân
lành của Cha. (Nhật ký 1541)
These souls have a right of priority to My
compassionate Heart, they have first
access to My mercy. Tell them that no
soul that has called upon My mercy has
been disappointed or brought to shame. I
delight particularly in a soul which has
placed its trust in My goodness.
(Diary 1541)

Khi họ đọc chuỗi kinh này, bên
người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa
Chúa Cha và người hấp hối ấy
không phải với tư cách Thẩm Phán
chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ
nhân lành. (Nhật ký 1541)
When they say this chaplet in the
presence of the dying, I will stand
between My Father and the dying
person, not as the just Judge but as
the merciful Savior. (Diary 1541)

Dù sống giữa các chị em, con cũng vẫn
cảm thấy cô đơn. Khi ấy con hãy biết
rằng Cha muốn con kết hợp khắng
khít với Cha hơn. Cha quan tâm đến
từng nhịp đập của trái tim con. Mỗi
cái động của tình yêu con đều dội lại
nơi Trái Tim Cha. Cha khát bỏng tình
yêu của con. (Nhật ký 1542)
Even among the sisters you will feel
lonely. Know then that I want you to
unite yourself more closely to Me. I am
concerned about every beat of your
heart. Every stirring of your love is
reflected in My Heart. I thirst for your
love. (Diary 1542)

Con hãy phó mình tận tuyệt cho Cha
trong giờ lâm chung, và Cha sẽ đưa con
đến trình diện Cha của Cha trong tư cách
là hiền thê của Cha. Và giờ đây, Cha
khuyên con hãy đặc biệt liên kết cả
những hành vi nhỏ mọn nhất của con với
những công nghiệp của Cha, và khi đó,
Cha của Cha sẽ yêu thương coi những
hành vi ấy như thể của chính Cha.
(Nhật ký 1543)
Entrust yourself completely to Me at the
hour of death, and I will present you to
My Father as My bride. And now I
recommend that you unite, in a special
way, even your smallest deeds to My
merits, and then My Father will look
upon them with love as if they were My
own. (Diary 1543)

Cha hài lòng với tình yêu của con. Tình
yêu chân thành của con làm thỏa lòng
Cha như hương thơm nụ hồng ban
sớm, trước lúc thái dương lấy đi giọt
sương đọng trên đó. Nét tươi vui của
trái tim con; vì vậy Cha kết hợp với con
thắm thiết hơi bất kỳ thụ tạo nào khác.
(Nhật ký 1546)
I am delighted with your love. Your
sincere love is as pleasing to My Heart
as the fragrance of a rosebud at
morningtide, before the sun has taken
the dew from it. The freshness of your
heart captivates Me; that is why I unite
Myself with you more closely than with
any other creature... (Diary 1546)

Con kết hợp với Cha trong cuộc
sống thế nào, thì con cũng sẽ
kết hợp với Cha trong giờ chết
như vậy.
(Nhật ký 1552)
As you are united with Me in
life, so will you be united at
the moment of death.
(Diary 1552)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết
tự mình con, con chính là cái con
vừa mới trải qua, và chính nhờ ơn
Chúa Cha mà con được tham dự
vào sự sống muôn đời và tất cả
những ân huệ Cha trào đổ xuống
cho con (Nhật ký 1559)
My child, know that of yourself
you are just what you have gone
through, and it is only by My grace
that you are a participant of
eternal life and all the gifts I lavish
on you. (Diary 1559)

Trước tiên, con đường đơn thân
chiến đấu với cám dỗ, nhưng lập
tức giải bày với cha giải tội, và khi
ấy cơn cám dỗ sẽ mất hết mãnh
lực. (Nhật ký 1560)

Thứ hai, trong những cơn thử
thách con đừng đánh mất bình an;
hãy sống trong sự hiện diện của
Cha, con nài xin Mẹ Cha và các
thánh trợ giúp. (Nhật ký 1560)

First, do not fight against a
temptation by yourself, but disclose
it to the confessor at once, and
then the temptation will lose all its
force. (Diary 1560)

Second, during these ordeals do
not lose your peace; live in My
presence; ask My Mother and the
Saints for help. (Diary 1560)

Thứ ba, con hãy vững tin,
Cha đang trông xem và nâng
đỡ con.
(Nhật ký 1560)
Third, have the certitude that
I am looking at you and
supporting you.
(Diary 1560)

Thứ tư, con đừng sợ hãi những
cuộc chiến của linh hồn, hoặc bất
kỳ cám dỗ nào, bởi vì Cha đang đỡ
nâng con. Nếu con sẵn sàng chiến
đấu, con hãy biết rằng chiến thắng
bao giờ cũng thuộc về con.
(Nhật ký 1560)

Thứ năm, con hãy biết rằng qua
việc chiến đấu dũng cảm, con sẽ
dâng lên Cha một vinh quang cao
quý và sắm công trạng cho chính
con. Cám dỗ đem đến một cơ hội
để chứng tỏ lòng trung tín của con
đối với Cha. (Nhật ký 1560)

Fourth, do not fear either struggles
of the soul or any temptations,
because I am supporting you; if
only you are willing to fight, know
that the victory is always on your
side. (Diary 1560)

Fifth, know that by fighting
bravely you give Me great glory
and amass merits for yourself.
Temptation gives you a chance to
show Me your fidelity.
(Diary 1560)

