Từ hôm nay, con sẽ làm
việc này một cách dễ
dàng. Cha sẽ cho con
được mạnh mẽ.
(Nhật ký 65)

Cha biến công việc khó
nhọc của con trở nên
những bó hoa xinh đẹp
nhất và hương thơm của
chúng tỏa ngát đến ngai
tòa Cha.
(Nhật ký 65)

Không phải con sống cho
các chị em, nhưng là cho
các linh hồn, và các linh
hồn sẽ được hưởng nhờ
lợi ích từ những đau khổ
của con. Việc đau khổ
triền miên của con sẽ
đem lại cho họ anh sáng
và sức mạnh để chấp
nhận thánh ý Cha.
(Nhật ký 67)

Bây giờ, con có tin vào
Chúa chưa? (Nhật ký 74)
Cha luôn ngự trong trái
tim con.
(Nhật ký 78)

Tất cả các ánh sáng trên các
tầng trời đều bị tắt đi. Trái đất
được bao phủ hoàn toàn bởi
bóng tối. Thế rồi, một dấu hiệu
lớn của cây thánh giá xuất
hiện trên trời. Từ các lỗ đinh
nơi tay và chân của Đấng Cứu
Thế chịu đóng đinh xuất phát
ra những luồng ánh sáng ánh sáng ấy sẽ chiếu sáng thế
gian một thời gian. Điều này
xảy ra ngay trước những ngày
cuối cùng. (Nhật ký 83)

Con hãy viết điều này:
trước khi đến trong tư
cách Thẩm Phán chí
công, Cha sẽ đến trong tư
cách Vua Tình Thương.
Trước ngày phán xét một
dấu chỉ trên trời sẽ được
ban cho mọi người.
(Nhật ký 83)

Cha là Thiên Chúa tự yếu
tính, siêu vượt các trật tự
hoặc các nhu cầu. Nếu
Cha gọi các thụ tạo ra
hiện hữu, đó là vì vực
thẳm nhân lành của Cha.
(Nhật ký 85)

Con hãy viết rằng ánh
nhìn của Cha ngày đêm
luôn theo dõi ngài (Cha
giải tội), và Cha cho phép
những gian nan này xảy
đến là để tăng thêm công
phúc cho ngài mà thôi.
Cha ban thưởng không
dựa vào thành quả,
nhưng vào sự nhẫn nại và
khó khăn người ta phải
chịu vì Cha. (Nhật ký 86)

Cha ước mong bức ảnh
(LTXC) này được trưng
bày công khai vào Chúa
Nhật sau lễ Phục Sinh.
Chúa Nhật ấy sẽ là đại lễ
kính Lòng Thương Xót của
Cha. Qua mầu nhiệm
Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ
ra cho biết cõi sâu khôn dò
của Lòng Thương Xót Cha.
(Nhật ký 88)

Hỡi con của Cha, hãy an
lòng, chính qua sự khốn
cùng như thế mà Cha
muốn biểu hiện sức
mạnh Lòng Thương Xót
của Cha.
(Nhật ký 133)

Đừng sợ, Cha ở với con.
(Nhật ký 129)

Con là niềm hoan lạc
của Trái Tim Cha. Từ nay
trở đi, mỗi hành vi của
con dù nhỏ bé nhất, cũng
sẽ là một niềm hoan lạc
cho mắt Cha, bất cứ con
làm điều gì.
(Nhật ký 137)

Để con được vững tâm rằng
chính Cha là người yêu cầu
con tất cả điều này, Cha sẽ
cho con một niềm bình an
sâu thẳm, cho dù con muốn
cảm nghiệm phiền não và
sợ hãi. Hôm nay con cũng
không có sức mà làm như
vậy, nhưng tình yêu sẽ
ngập lút linh hồn con đến
độ quên cả bản thân.
(Nhật ký 143)

Bất kỳ sự đối nghịch nào
với Cha giải tội cũng
phạm đến chính Cha.
Con hãy tự củng cố để
chiến đấu. Cha sẽ trả lời
con qua miệng lưỡi ngài.
Con hãy an tâm.
(Nhật ký 145)

Con hãy suy niệm về
những đau khổ của Cha
ở trước tòa Philatô.
(Nhật ký 149)

