Những luồng sáng của
Lòng Thương Xót sẽ xuyên
qua con như đã xuyên
qua Bánh Thánh và sẽ lan
truyền khắp thế giới.
(Nhật ký 441)

Ở trong trái tim Cha. Cha
ước mong con hãy sống
theo Thánh ý Cha, trong
tận thẩm cung linh hồn
con.
(Nhật ký 443)

Cha đã chịu đau đớn hơn tất
cả những gì con thấy. Con
hãy nhìn xem nhân loại
trong tình trạng hiện thời.
Con hãy coi đây là một cực
hình còn ghê rợn hơn cả cái
chết của Cha. Cha thấy nỗi
đau khổ chân tình của trái
tim con đã đem đến một an
ủi lớn lao cho Trái Tim Cha.
Con hãy nhìn xem để được
an ủi. (Nhật ký 445)

Con có thấy những linh hồn
này không? Những ai chịu
đau khổ và khinh bỉ như
Cha, họ sẽ nên giống Cha
trong vinh quang. Những ai
ít giống Cha trong đau khổ
và khinh bỉ cũng sẽ ít giống
Cha trong vinh quang.
(Nhật ký 446)

Ai dám động đến con khi
con đang ở bên Cha? Linh
hồn yêu quý nhất đối với
Cha là linh hồn tin tưởng
mãnh liệt vào lòng nhân
lành của Cha, và hoàn
toàn tín thác vào Cha. Cha
đổ đầy sự tín nhiệm của
Cha trên họ, và ban cho họ
tất cả những gì họ xin.
(Nhật ký 453)

Con là nơi cư ngụ của
Thiên Chúa.
(Nhật ký 451)

Hỡi con yêu của Cha, con
hãy nhận lãnh những ân
sủng bị người ta khinh dể,
con hãy lãnh nhận nhiều
hết sức của con.
(Nhật ký 454)

Trong quyển tập này, con
chưa ghi chép mọi điều về
lòng nhân lành của Cha
đối với nhân loại; Cha
mong con đừng bỏ qua
một điều nào; Cha muốn
tâm hồn con được vững
vàng trong bình an trọn
vẹn.
(Nhật ký 459)

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin
dâng lên Cha Mình Thánh,
Máu Thánh, Linh Hồn và
Thiên Tính của Chúa Giêsu
Kitô, Con rất yêu dấu của
Cha, Chúa chúng con, để
đền vì tội lỗi chúng con và
toàn thế giới. Vì cuộc Khổ
Nạn thảm thương của
Người, xin Cha thương xót
chúng con. (Nhật ký 475)

Con hãy dọn mình đón
nhận đau khổ. (Nhật ký
488) Tại sao con phải lo âu
thực thi Thánh ý Cha?
Chẳng lẽ Cha lại không
giúp đỡ con như Cha vẫn
làm cho đến giờ này hay
sao? Con hãy nhắc lại từng
yêu sách của Cha cho các vị
đại diện Cha dưới thế, và
hãy thực hiện những điều
các ngài truyền.
(Nhật ký 489)

Cha muốn con cởi mở và
đơn sơ như một con trẻ
với vị đại diện của Cha
như với chính Cha; nếu
không, Cha sẽ lìa bỏ con
và không kết thân với
con nữa.
(Nhật ký 494)

Con hãy tựa đầu lên vai
Cha, nghỉ ngơi và lấy lại
sức. Cha luôn ở với con.
Con hãy nói cho người
bạn của Trái Tim Cha
rằng Cha sử dụng những
thụ tạo yếu đuối như thế
để thực hiện công cuộc
của Cha.
(Nhật ký 498)

Hỡi con yêu của Cha, con
mang lại cho Cha vinh
quang lớn lao nhất bằng
cách trung thành thực
thi những khát vọng của
Cha.
(Nhật ký 500)

Đây là cách con và các
người đồng tâm với con sẽ
được mặc. Cuộc đời Cha từ
lúc giáng sinh cho đến khi
chết trên thập giá sẽ là luật
sống cho các con. Con hãy
nhìn kỹ vào Cha và sống
theo những gì con thấy. Cha
ước mong con đi vào tâm trí
Cha sâu xa hơn nữa và hiểu
rằng Cha là Đấng hiền lành
và khiêm nhượng trong
lòng. (Nhật ký 526)

Tại sao con sợ hãi ? Con
cho rằng Cha không đủ
toàn năng để nâng đỡ
con sao?
(Nhật ký 527)

