Con yêu của Cha ơi, Cha
muốn con hoan hưởng tình
yêu của trái tim con, một
tình yêu tinh ròng, thanh
khiết, không vết nhơ, không
tì ố. Con yêu của Cha ơi,
con càng đến chỗ yêu mến
đau khổ, tình yêu con dành
cho Cha sẽ càng tinh ròng.
(Nhật ký 279)

Hôm nay, mắt Cha vui
thỏa khi nhìn xuống nhà
này.
(Nhật ký 280)

Hỡi người con nhỏ rất
yêu dấu của Cha ơi, Trái
tim Cha thổn thức vì tình
thương bao la của Cha
dành cho con khi thấy
con phải tan nát vì đau
khổ da diết để đền bù tội
lỗi con. (Nhật ký 282)

Cha nhìn thấy tình yêu của con
tinh ròng và chân thực, vì thế
Cha ban cho con địa vị hàng đầu
giữa những linh hồn trình khiết.
Con là vinh dự và vinh quang
của cuộc thương khó Cha. Cha
thấy tất cả nỗi đơn hèn của linh
hồn con, không gì thoát khỏi ánh
nhìn của Cha. Cha nâng những
người khiêm nhường lên đến tận
ngai tòa của Cha, vì Cha muốn
như thế.
(Nhật ký 282)

Con hãy đến với từng chị
em cũng bằng chính tình
yêu khi đến với Cha, và
bất cứ điều gì con làm
cho họ cũng là làm cho
chính Cha.
(Nhật ký 285)

Hỡi con yêu của Cha, con
xem Cha dành cho chúng
biết bao cảm thương.
Con nên biết rằng chính
các trẻ thơ là những
người đỡ nâng thế giới.
(Nhật ký 286)

Con đừng ngạc nhiên vì
đôi khi bị tố cáo bất công.
Chính Cha đã từng uống
chén đau khổ bất công
này trước vì yêu con.
(Nhật ký 289)

Hỡi con nhỏ của Cha, con
đừng lo sợ về vấn đề nhà
của Cha con. Con hãy để
mặc những thắc mắc vô
ích này cho những bậc
thông thái thế gian. Cha
muốn thấy con luôn luôn
là một con trẻ. Con hãy hỏi
Cha giải tội về mọi sự với
Lòng đơn thành, và Cha sẽ
giải đáp cho con qua môi
miệng của ngài.
(Nhật ký 290)

Con hãy hành xử như một
người hành khất không bỏ
đi khi nhận được của bố
thí nhiều hơn (những gì
mình xin), nhưng cảm ơn
một cách cuồng nhiệt hơn.
Con đừng quay lưng nói
rằng con không xứng
đáng nhận những ơn
trọng đại Cha ban. (Nhật
ký 294)

Cha cho con biết thêm một
điều: con hãy lãnh nhận
các ân sủng này không chỉ
cho con, mà con cho tha
nhân nữa. Tức là con hãy
khuyến khích những ai tiếp
xúc với con hãy tín thác vào
Lòng Thương Xót vô cùng
của Cha. Ôi, Cha yêu
thương những linh hồn nào
hết Lòng tin thác nơi Cha.
Cha làm tất cả cho họ.
(Nhật ký 294)

Cha biết con bất xứng,
nhưng con càng phải vui
mừng và lãnh nhận tất
cả những kho tàng mà
sức con có thể nhận được
từ Trái Tim Cha và như
thế con sẽ đẹp Lòng Cha
hơn.
(Nhật ký 294)

Cha sẽ ở mãi bên con,
nếu con vẫn luôn là một
con trẻ và không sợ gì. Ở
đây, Cha là khởi sự của
con thế nào, Cha cũng sẽ
là kết thúc của con như
vậy.
(Nhật ký 295)

Con đừng cậy dựa vào
các tạo vật, ngay cả
trong những điều nhỏ
mọn nhất, bởi vì như thế
là phật Lòng Cha. Cha
muốn độc tôn trong linh
hồn con.
(Nhật ký 295)

Cha sẽ ban ánh sáng và
sức mạnh cho linh hồn
con, và qua vị đại diện
của Cha, con sẽ biết Cha
ở trong con, và sự nghi
nan của con sẽ biến tan
như làn sương trước
những tia sáng mặt trời.
(Nhật ký 295)

Hai luồng sáng biểu thị
Máu và Nước. Luồng
sáng màu xanh nhạt
tượng trưng Nước làm
cho linh hồn nên công
chính. Luồng sáng màu
đỏ tượng trưng Máu là
sức sống của các linh
hồn.
(Nhật ký 299)

