Có những linh hồn làm ngãng trở
những nỗ lực của Cha, nhưng Cha
không chịu thua; mỗi khi họ quay về
với Cha, Cha liền hối hả đến trợ giúp
che chở họ bằng Lòng Thương Xót và
cho họ chỗ ưu tiên trong Trái Tim đầy
lân tuất của Cha. (Nhật ký 1682)

Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy
viết rằng Cha lấy làm sung sướng khi
ngự đến với linh hồn họ khi hiệp lễ.
Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một
đối tượng nào khác, Cha sẽ không chịu
nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy, mang
theo mọi tặng ân và ân sủng Cha đã
chuẩn bị để ban cho họ. (Nhật ký 1683)

There are souls who thwart My efforts,
but I have not given up on them; as
often as they turn to Me, I hurry to
their aid, shielding them with My
mercy, and I give them the first place in
My compassionate Heart. (Diary 1682)

Write for the benefit of religious souls
that it delights Me to come to their hearts
in Holy Communion. But if there is
anyone else in such a heart, I cannot bear
it and quickly leave that heart, taking
with Me all the gifts and graces I have
prepared for the soul. (Diary 1683)

Và họ cũng không nhận ra được sự ra đi
của Cha. Sau một thời gian, họ sẽ nhận
thấy sự trống vắng và không thỏa. Ôi, giả
như linh hồn ấy trở về với Cha, Cha sẽ
giúp họ thanh tẩy cõi lòng, và Cha sẽ
hoàn tất mọi sự trong họ; nhưng nếu linh
hồn ấy không ý thức và không đồng
thuận, Cha không thể nào làm chủ trái
tim họ được. (Nhật ký 1683)
And the soul does not even notice My
going. After some time, inner emptiness
and dissatisfaction will come to her
attention. Oh, if only she would turn to
Me then, I would help her to cleanse her
heart, and I would fulfill everything in
her soul; but without her knowledge and
consent, I cannot be the Master of her
heart. (Diary 1683)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy
trung thành sống theo những lời
Cha nói với con. Đừng coi trọng bất
cứ điều gì bề ngoài quá đáng, mặc
dù chúng xem ra rất quí giá đối với
con. (Nhật ký 1685)
My child, faithfully live up to the
words which I speak to you. Do not
value any external thing too
highly, even if it were to seem very
precious to you. (Diary 1685)

Con hãy vượt ra khỏi bản thân và
liên lỉ sống với Cha. Con hãy phó
thác mọi sự cho Cha, đừng tự mình
làm gì, và con sẽ luôn có được sự tự
do tinh thần lớn lao. Không hoàn
cảnh hoặc biến cố nào sẽ làm con
xao động. (Nhật ký 1685)
Let go of yourself, and abide with
Me continually. Entrust everything
to Me and do nothing on your own,
and you will always have great
freedom of spirit. No circumstances
or events will ever be able to upset
you. (Diary 1685)

Đừng để tâm về những điều người
ta nói. Con cứ để họ xét đoán tùy ý.
Đừng bào chữa; họ không làm gì
hại được con đâu. (Nhật ký 1685)
Set little store on what people say.
Let everyone judge you as they like.
Do not make excuses for yourself;
it will do you no harm.
(Diary 1685)

Hãy xem, những kho tàng ân sủng
trào đổ cho các linh hồn, nhưng
không phải mọi linh hồn đều biết
cách tận dụng lòng quảng đại của
Cha. (Nhật ký 1687)
Behold, the treasures of grace that
flow down upon souls, but not all
souls know how to take advantage of
My generosity. (Diary 1687)

Con hãy từ bỏ mọi sự khi nhận thấy dấu
hiệu yêu sách đầu tiên của Cha, cho dù đó
là những vật rất cần thiết đi nữa. Con
đừng xin gì mà không bàn hỏi với Cha
trước. Con hãy để người ta lấy đi những
thứ thuộc về con – như sự tôn trọng,
thanh danh của con – hãy để linh hồn con
vượt trên tất cả những thứ ấy. Và như
thế, khi được siêu thoát khỏi mọi sự, con
hãy an nghỉ bên Trái Tim Cha.
(Nhật ký 1685)
Give away everything at the first sign of a
demand, even if they were the most
necessary things. Do not ask for anything
without consulting Me. Allow them to
take away even what is due you-respect,
your good name-let your spirit rise above
all that. And so, set free from everything,
rest close to My Heart. (Diary 1685)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy nhìn
Trái Tim Từ Ái Cha và phản chiếu
lòng cảm thương ấy nơi trái tim và
các hành động của con, để khi cao
rao Lòng Thương Xót Cha cho thế
giới thì con cũng nhờ đó mà được
bừng cháy. (Nhật ký 1688)
My child, look into My Merciful
Heart and reflect its compassion in
your own heart and in your deeds, so
that you, who proclaim My mercy to
the world, may yourself be aflame
with it. (Diary 1688)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy cho
Cha các linh hồn. Con hãy biết sứ
mạng của con là cho Cha các linh
hồn bằng lời cầu nguyện và hy
sinh, và khuyến giục họ tín thác
vào Lòng Thương Xót của Cha.
(Nhật ký 1690)
My child, give Me souls. Know that
it is your mission to win souls for
Me by prayer and sacrifice, and by
encouraging them to trust in My
mercy. (Diary 1690)

Cha vui mừng vì con đã cư xử đúng tư
cách là con yêu của Cha. Con hãy
luôn nhân lành như Cha là Đấng
Nhân Lành. Vì yêu mến Cha, con hãy
yêu thương mọi người, kể cả những
kẻ chống đối con, để Lòng Thương Xót
của Cha có thể phản chiếu tràn đầy
qua tấm lòng của con.
(Nhật ký 1695)
I am glad you behaved like My true
child. Be always merciful as I am
merciful. Love everyone out of love for
Me, even your greatest enemies, so
that My mercy may be fully reflected
in your heart. (Diary 1695)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy biết rằng
nếu Cha cho con cảm nghiệm và hiểu biết
sâu xa những đau khổ của Cha, thì đó là
một hồn ân của Cha. Nhưng khi tâm trí
con mù mịt và những đau đớn của con trở
nên dữ dội, thì chính lúc ấy con được tham
dự tích cực vào cuộc Thương Khó của Cha,
và Cha đang cho con được hợp nhất với
Cha cách sung mãn. (Nhật ký 1697)
My child, know that if I allow you to feel
and have a more profound knowledge of
My sufferings, that is a grace from Me. But
when your mind is dimmed and your
sufferings are great, it is then that you take
an active part in My Passion, and I am
conforming you more fully to Myself.
(Diary 1697)

Hỡi con cưng yêu của Cha, mỗi cái
động của con đều vang đội nơi Trái
Tim Cha. Ánh nhìn của Cha sung
sướng lưu lại nơi con hơn là bất cứ
thụ tạo nào khác. (Nhật ký 1700)
My dearest child, your every
stirring is reflected in My Heart.
My gaze rests kindly upon you
before any other creature.
(Diary 1700)

Cha là Thầy Dạy của con, hiện giờ
và mãi mãi là thế; con hãy cố mô
phỏng trái tim con nên giống Trái
Tim hiền lành và khiêm nhượng
của Cha. (Nhật ký 1701)
I was your Teacher, I am and I will
be; strive to make your heart like
unto My humble and gentle Heart.
(Diary 1701)

Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi.
Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn
nhục chịu đựng tất cả những gì
xảy đến với con. Đừng bào chữa
khi bị trách mắng, mặc dù con vô
tội. Hãy nhường cho người khác
phần thắng. (Nhật ký 1701)
Never claim your rights. Bear with
great calm and patience
everything that befalls you. Do not
defend yourself when you are put
to shame, though innocent. Let
others triumph. (Diary 1701)

