Con là niềm vui của Cha.
Con là hoan lạc của Cha
(Nhật ký 27)

Hãy vẽ một bức hình theo
như mẫu con nhìn thấy
với hàng chữ: Lạy Chúa
Giêsu, con tín thác nơi
Chúa. Cha ước mong bức
hình này được tôn kínhj
trước là trong nhà
nguyện của các con và
khắp thế giới.
(Nhật ký 47)

Cha không đòi con phải
thực hành khổ chế,
nhưng là phải vâng lời.
Bằng sự vâng lời, con
dâng lên một vinh
quang lớn lao cho Cha
và lập công phúc cho
chính con.
(Nhật ký 28)

Tình yêu Cha không
lừa dối ai.
(Nhật ký 29)

Thiên Chúa là Đấng tự
hữu từ bản chất, không
ai dò thấu được Người
dù là tâm trí thiên thần
hay nhân loại. Con hãy
nhận biết Thiên Chúa
bằng cách chiêm ngắm
những ưu phẩm của
Người.
(Nhật ký 30)

Con hãy làm bất cứ điều
gì con muốn. Con hãy
phân phát các ơn lành
như ý con cho bất cứ ai
con muốn, và bất cứ khi
nào con muốn.
(Nhật ký 31)

Một điều cũng đủ, con sẽ
trở về trần gian và con sẽ
chịu nhiều đau khổ,
nhưng không lâu đâu con
sẽ hoàn tất thánh ý và
những mong ước của
Cha, và một đầy tớ trung
thành của Cha sẽ giúp
con thực hiện điều ấy.
(Nhật ký 36)

Bây giờ con hãy tựa đầu
vào Lòng Cha, vào trái tim
Cha mà hấp thụ sức mạnh
và dũng khí để chịu những
đau khổ này, bởi vì con
không tìm được khuây
khỏa, trợ giúp hoặc an ủi ở
bất cứ nơi nào khác. Con
hãy biết có nhiều điều, rất
nhiều điều cho con chịu
đựng, nhưng đừng để điều
ấy làm con hoảng sợ. Cha ở
với con. (Nhật ký 36)

Con nhỏ của Cha, con hãy
liên kết mật thiết với Cha
trong cuộc hiến tế của Cha.
Hãy dâng Máu và các
thương tích của Cha lên
Chúa Cha để đền bù tội lỗi
của thành phố ấy. Con hãy
không ngừng lập lại việc
ấy trong thánh lễ. Con hãy
làm như vậy trong bảy
ngày. (Nhật ký 39)

Vì con mà Cha chúc lành
cho toàn thể tổ quốc của
con. (Nhật ký 39) Cha
dành cho con một tình
yêu muôn thuở để sự
thanh khiết của con
không bị mờ ố, và một
dấu chỉ là con sẽ không
bao giờ phải chịu cám dỗ
về đức khiết tịnh.
(Nhật ký 40)

Cha hứa rằng linh hồn
nào tôn kính bức hình
này sẽ không bị hư mất.
Cha cũng hứa cho họ
vinh thắng những kẻ thù
ngay trên thế gian này,
nhất là trong giờ lâm tử.
Chính Cha sẽ bảo vệ họ
như vinh quang riêng
của Cha. (Nhật ký 48)

Hình ảnh của Cha đã có
trong linh hồn con rồi. Cha
ước ao có một lễ kính thờ
Lòng Thương Xót của Cha.
Cha muốn bức hình này,
bức hình được con vẽ bằng
một cây cọ sẽ được làm
phép trọng thể vào Chúa
Nhật đầu tiên sau lễ Phục
Sinh. Chúa Nhật đó sẽ là
ngày lễ kính Lòng Thương
Xót của Cha. (Nhật ký 49)

Cha ước ao linh mục
hãy rao giảng về Lòng
Thương Xót khôn
lường của Cha cho các
tội nhân. Đừng để họ
sợ hãi không dám đến
gần bên Cha.
(Nhật ký 50)

Những ngọn lửa
thương xót đang
bừng cháy trong Cha,
kêu gào đòi được
phung phát. Cha
muốn trào đổ cho các
linh hồn này.
(Nhật ký 50).

Sự hoài nghi của các linh
hồn đang xé nát Lòng Cha.
Sự hoài nghi của các linh
hồn ưu tuyển còn làm Cha
đau đớn hơn nữa; mặc dù
Cha dành cho họ một tình
yêu vô hạn, nhưng họ vẫn
không tín thác vào Cha.
Thậm chí cái chết của Cha
mà vẫn không đủ với họ.
Khốn cho linh hồn nào lạm
dụng ân sủng này.
(Nhật ký 50).

