Khi buồn nản và chán chường ập
đến tâm hồn, con hãy ra khỏi bản
thân và đến trú ẩn trong Trái Tim
Cha. Đừng sợ chiếu đấu; chính lòng
can đảm khiến cho các chước cám dỗ
phải hoảng sợ và không dám tấn
công chúng ta nữa. (Nhật ký 1760)

Con hãy luôn chiến đấu với niềm
thâm tín rằng Cha ở bên con. Con
đừng để bị cảm xúc hướng dẫn, bởi
vì không phải lúc nào cảm xúc
cũng ở dưới sự kiểm soát của con;
mọi công trạng đều hệ ở ý chí.
(Nhật ký 1760)

When boredom and discouragement
beat against your heart, run away
from yourself and hide in My heart.
Do not fear struggle; courage itself
often intimidates temptations, and
they dare not attack us. (Diary 1760)

Always fight with the deep
conviction that I am with you. Do
not be guided by feeling, because it
is not always under your control;
but all merit lies in the will.
(Diary 1760)

Con hãy luôn lệ thuộc vào các bề trên, ngay
cả trong những điều nhỏ mọn nhất. Cha sẽ
không đánh lừa con bằng những viễn ảnh
bình an và những an ủi; ngược lại, con hãy
chuẩn bị cho các cuộc chiến kinh khủng.
Con hãy biết hiện giờ con đang ở trên một
khán đài hoành tráng, toàn thể thiên đàng
và trần thế đang quan sát con. Con hãy
chiến đấu như một dũng sĩ để Cha có thể
ban thưởng cho con. (Nhật ký 1760)
Always depend upon your superiors, even
in the smallest things. I will not delude you
with prospects of peace and consolations;
on the contrary, prepare for great battles.
Know that you are now on a great stage
where all heaven and earth are watching
you. Fight like a knight, so that I can
reward you. (Diary 1760)

Hỡi con yêu của Cha, hôm nay con
hãy suy gẫm về cuộc Thương Khó
bị thảm của Cha với tất cả nỗi kinh
hoàng. Con hãy suy gẫm như thể
Cha chịu cuộc Thương Khó ấy chỉ vì
mình con. (Nhật ký 1761)
My child, today consider My
Sorrowful Passion in all its
immensity. Consider it as if it had
been undertaken for your sake
alone. (Diary 1761)

Hỡi con yêu của Cha, con hãy suy
về luật dòng và những lời khấn
con đã cung hiến cho Cha. Con hãy
biết Cha trân trọng chúng như thế
nào; mọi ân sủng Cha dành cho
linh hồn các tu sĩ đều liên hệ đến
luật dòng và các lời khấn.
(Nhật ký 1763)
My child, consider the rule and the
vows which you have offered to
Me. You know how highly I value
them; all the graces that I have for
the souls of religious are connected
with the rule and the vows.
(Diary 1763)

Về sách thiêng liêng hôm nay, hỡi
con yêu của Cha, con hãy đọc
chương 19 Phúc Âm Gioan, hãy
đọc không những bằng môi miệng,
mà bằng cả tâm hồn…
(Nhật ký 1765)
Today, My child, for your reading
you shall take chapter nineteen of
Saint John's Gospel, and read it,
not only with your lips, but with
your heart... (Diary 1765)

Hỡi con yêu của Cha, Cha muốn dạy
con về cách cứu các linh hồn bằng
hy sinh và cầu nguyện. Con sẽ cứu
được nhiều linh hồn nhờ cầu nguyện
và đau khổ hơn là một nhà thừa sai
chỉ dùng những lời dạy và những
bài giảng. … (Nhật ký 1767)
My child, I want to instruct you on
how you are to rescue souls through
sacrifice and prayer. You will save
more souls through prayer and
suffering than will a missionary
through his teachings and sermons
alone. (Diary 1767)

Cha muốn thấy con như một hy sinh tình ái
sống động đầy thế lực trước nha Cha. Con
phải bị tiêu tan, hủy diệt, sống mà như đã
chết trong những tầng sâu nhiệm nhất của
hữu thể. Con phải bị tiêu hủy trong nơi sâu
nhiệm nhất, nơi ánh mắt nhân loại không
bao giờ thấu đến; khi ấy, Cha sẽ thấy con là
một hy sinh đẹp lòng Cha, một lễ toàn thiêu
đầy ngọt ngào thơm tho. (Nhật ký 1767)
I want to see you as a sacrifice of living love,
which only then carries weight before Me.
You must be annihilated, destroyed, living
as if you were dead in the most secret
depths of your being. You must be
destroyed in that secret depth where the
human eye has never penetrated; then will I
find in you a pleasing sacrifice, a holocaust
full of sweetness and fragrance.
(Diary 1767)

Bề ngoài, hy sinh của con phải: âm
thầm, ẩn khuất, ướp đượm tình yêu,
và nhuần thấm lời cầu nguyện. Hỡi
con yêu của Cha, Cha đòi hy sinh của
con phải tinh ròng và hết sức khiêm
nhượng để Cha có thể tìm được thỏa
nguyện trong đó. Cha sẽ không sẻn so
ơn thánh, vì Cha muốn con có thể hoàn
tất những điều Cha đòi hỏi.
(Nhật ký 1767)
Outwardly, your sacrifice must look
like this: silent, hidden, permeated with
love, imbued with prayer. I demand,
My child, that your sacrifice be pure
and full of humility, that I may find
pleasure in it. I will not spare My grace,
that you may be able to fulfill what I
demand of you. (Diary 1767)

Giờ đây, để giữ con cho khỏi các ảo
tưởng, Cha dạy cho con biết lễ toàn
thiêu của con hệ ở điều gì trong
cuộc sống hằng ngày. Con hãy đón
nhận mọi đau khổ với tình yêu.
(Nhật ký 1767)
I will now instruct you on what
your holocaust shall consist of, in
everyday life, so as to preserve you
from illusions. You shall accept all
sufferings with love. (Diary 1767)

Đừng cay cực nếu tâm hồn con thường
hay cảm thấy ngại ngùng và chán
ghét hy sinh. Tất cả sức mạnh của tâm
hồn là ở ý chí, vì thế, những cảm xúc
đối nghịch không những không làm
giảm bớt, mà con gia tăng giá trị của
hy sinh trước mắt Cha. …
( Nhật ký 1767)
Do not be afflicted if your heart often
experiences repugnance and dislike for
sacrifice. All its power rests in the will,
and so these contrary feelings, far
from lowering the value of the
sacrifice in My eyes, will enhance it.
(Diary 1767)

Mặc dù con không cảm thấy sự
hiện diện của Cha trong một số
trường hợp, nhưng Cha vẫn luôn
luôn ở với con. Con đừng sợ hãi; ơn
Cha sẽ ở với con… (Nhật ký 1767)
Although you will not feel My
presence on some occasions, I will
always be with you. Do not fear;
My grace will be with you...
(Diary 1767)

Con hãy biết rằng bất cứ hành vi
tốt lành nào con làm cho bất cứ ai,
Cha đều chấp nhận như thể con
làm cho chính Cha.
(Nhật ký 1768)
Know that whatever good you do
to any soul, I accept it as if you had
done it to Me. (Diary 1768)

Hỡi con yêu của Cha, trong bài nguyện
gẫm này, con hãy suy về đức ái với
người chung quanh. Phải chăng đức ái
của con đối với người chung quanh
đang được tình yêu của Cha hướng
dẫn? Con có cầu nguyện cho những
người đối nghịch với con hay không?
Con có ước ao điều lành cho những
người đã làm con buồn phiền hoặc xúc
phạm đến con cách này cách khác hay
không? (Nhật ký 1768)
My child, in this meditation, consider
the love of neighbor. Is your love for
your neighbor guided by My love? Do
you pray for your enemies? Do you
wish well to those who have, in one
way or another, caused you sorrow or
offended you? (Diary 1768)

Giờ đây, con hãy suy về tình yêu
của Cha trong Bí Tích Cực Thánh.
Nơi đây, Cha hoàn toàn thuộc về
con, linh hồn, thân xác và thần
tính, như Đấng Lang Quân của
con. Con biết những điều tình yêu
đòi hỏi: chỉ một điều duy nhất, đó
là sự đáp trả… (Nhật ký 1770)
Now you shall consider My love in
the Blessed Sacrament. Here, I am
entirely yours, soul, body and
divinity, as your Bridegroom. You
know what love demands: one
thing only, reciprocity...
(Diary 1770)

