Hỡi học trò của Cha, con hãy có
một đức ái cao cả với những người
làm con đau khổ. Con hãy làm
lành với những người ghét con.
Không phải lúc nào năng lực của
con cũng có thể kiểm soát được các
xúc cảm. (Nhật ký 1628)

Con sẽ nhận ra mình có đức ái, nếu
sau khi chịu phiền toái và chống
đối, con vẫn không mất bình an,
nhưng cầu nguyện và ước muốn
điều lành cho những người đã làm
con đau khổ. (Nhật ký 1628)

My pupil, have great love for those
who cause you suffering. Do good
to those who hate you. It is not
always within your power to
control your feelings. (Diary 1628)

You will recognize that you have
love if, after having experienced
annoyance and contradiction, you
do not lose your peace, but pray for
those who have made you suffer
and wish them well. (Diary 1628)

Mặc dù mọi công cuộc do thánh ý Cha đều
phải vượt qua những đau khổ lớn lao,
nhưng con hãy xem có việc nào phải chịu
nhiều gian truân hơn là công cuộc trực tiếp
của Cha – tức là công trình cứu độ không?
Con không nên quá lo lắng về những chống
đối. Thế gian không quá mạnh mẽ như vẻ
bên ngoài đâu; sức mạnh của thế gian bị
giới hạn chặt chẽ. (Nhật ký 1643)
Although all the works that come into being
by My will are exposed to great sufferings,
consider whether any of them has been
subject to greater difficulties than that work
which is directly Mine-the work of
Redemption. You should not worry too
much about adversities. The world is not as
powerful as it seems to be; its strength is
strictly limited. (Diary 1643)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết rằng
nếu các linh hồn được tràn đầy lửa tình
yêu tinh ròng của Cha, thì mọi khó khăn
đều tan biến như sương mờ trước tia
nắng mặt trời và không dám động đến
linh hồn ấy đâu. Tất cả những người
chống đối đều sợ khơi lên cuộc chạm trán
với một lình hồn như thế, bởi vì họ cảm
thấy linh hồn này còn mạnh mẽ hơn toàn
thế giới. (Nhật ký 1643)
Know, My child, that if your soul is filled
with the fire of My pure love, then all
difficulties dissipate like fog before the
sun's rays and dare not touch the soul. All
adversaries are afraid to start a quarrel
with such a soul, because they sense that
it is stronger than the whole world...
(Diary 1643)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy
giúp Cha cứu vớt các tội
nhân.
(Nhật ký 1645)
My child, help Me to save
sinners.
(Diary 1645)

Việc ấy xảy ra như thế không phải là
việc của con. Bổn phận con là trung
thành với ân sủng của Cha và luôn
luôn làm tất cả những gì trong khả
năng của con và được đức vâng lời
cho phép… (Nhật ký 1650)
It is not for you to know how this
will come about. Your duty is to be
faithful to My grace and to do
always what is within your power
and what obedience allows you to
do... (Diary 1650)

Hỡi con yêu của Cha, lòng thương
cảm con dành cho Cha đã làm Cha
được thư thái. Bằng việc suy ngắm
cuộc Tử Nạn của Cha, linh hồn con sẽ
có được một vẻ đẹp cá biệt.
(Nhật ký 1657)
My child, your compassion for Me
refreshes Me. By meditating on My
Passion, your soul acquires a distinct
beauty. (Diary 1657)

Cha miễn cưỡng phải vào linh hồn
ấy. Con đã nhận được hai Bánh
Thánh bởi vì Cha trì hoãn việc phải
ngự vào linh hồn ấy là người chống
lại ơn Cha. Viếng thăm một linh hồn
như thế thật chẳng vui sướng gì đối
với Cha. (Nhật ký 1658)
I enter that heart unwillingly. You
received those two Hosts, because I
delayed My coming into this soul
who resists My grace. My visit to
such a soul is not pleasant for Me.
(Diary 1658)

Con hãy nhìn vào Trái Tim Cha và
xem tình yêu và Lòng Thương Xót
Cha dành cho nhận loại, nhất là các
tội nhân. Con hãy nhìn và hãy đi vào
cuộc Thương Khó của Cha.
(Nhật ký 1663)
Look into My Heart and see there the
love and mercy which I have for
humankind, and especially for
sinners. Look, and enter into My
Passion. (Diary 1663)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết
rằng tình yêu nồng nàn và lòng
cảm thương con dành cho Cha là
một an ủi cho Cha trong Vườn Cây
Dầu. (Nhật ký 1664)
My child, know that your ardent
love and the compassion you have
for Me were a consolation to Me in
the Garden [of Olives]. (Diary
1664)

Con xem Lòng Thương Xót Cha dành
cho các tội nhân lúc này đang biểu
dương với tất cả quyền năng. Hãy xem
con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ
về Lòng Thương Xót của Cha. Con hãy
làm hết sức để các tội nhân có thể đến
được với lòng nhân lành của Cha.
(Nhật ký 1665)
You see My mercy for sinners, which at
this moment is revealing itself in all its
power. See how little you have written
about it; it is only a single drop. Do
what is in your power, so that sinners
may come to know My goodness.
(Diary 1665)

Con là trái tim của Trái Tim
Cha. Con hãy nói cho các tội
nhân biết về Lòng Thương
Xót của Cha.
(Nhật ký 1666)
You are My Heart. Speak to
sinners about My mercy.
(Diary 1666)

Con yêu của Cha ơi, chúc con bình an.
Công việc này là công việc Lòng
Thương Xót của Cha; không có một
chút gì của con trong đó cả. Điều làm
Cha thỏa lòng là con đã trung thành
thực hiện những gì Cha truyền cho con
phải làm, không thêm thắt mà cũng
không bớt xén một lời nào.
(Nhật ký 1667)
Be at peace, My daughter. This Work of
mercy is Mine; there is nothing of you
in it. It pleases Me that you are
carrying out faithfully what I have
commanded you to do, not adding or
taking away a single word.
(Diary 1667)

Hỡi trái tim của Trái Tim Cha, chúc
con được no thỏa niềm vui. (Nhật
ký 1669) Linh hồn này đặc biệt yêu
quá đối với Cha. (Nhật ký 1671)
Con là con yêu cưng thương của
Cha. (Nhật ký 1681)
Heart of My Heart, be filled with
joy. (Diary 1669) This soul is
particularly dear to Me. (Diary
1671) You are My well-beloved
daughter. (Diary 1681)

Nếu các linh hồn biết đặt mình
hoàn toàn trong sự chăm sóc của
Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc
thánh hóa họ và Cha sẽ trào đổ dồi
dào các ân sủng lớn lao hơn nữa
xuống cho họ. (Nhật ký 1682)
If souls would put themselves
completely in My care, I Myself
would undertake the task of
sanctifying them, and I would
lavish even greater graces on them.
(Diary 1682)

