Hỡi con yêu dấu của Cha, con
lại sợ hãi Thiên Chúa nhân
lành hay sao? Sự thánh thiện
của Cha không cản trở lòng
nhân từ của Cha. Con hãy coi,
vì con, Cha đã thiết lập một
ngai tòa xót thương trên trần
thế – đó là nhà tạm – và từ
ngai tòa ấy, Cha ước ao được
ngự vào tâm hồn các con.
(Nhật ký 1485)

Chung quanh Cha không
có lính canh hoặc người
bảo vệ. Các con có thể
đến với Cha (nơi nhà
tạm) bất cứ lúc nào, bất
cứ giờ nào; Cha muốn
chuyện vãn và mong
được ban ơn cho các con.
(Nhật ký 1485)

Lòng Thương Xót của
Cha còn lớn lao hơn tội
lỗi của con và của toàn
thế giới. Ai có thể đo
lường được lòng nhân
lành của Cha?
(Nhật ký 1485)

Vì các con, Cha đã từ trời
giáng thế; vì các con,
Cha đã cam chịu đóng
đanh trên thập giá; vì
các con, Cha đã để Thánh
Tâm Cha chịu lưỡi đòng
đâm thâu để khai mở
mạch nguồn thương xót
cho các con.
(Nhật ký 1485)

Với niềm tín thác, con
hãy đến kín múc những
ân sủng từ nguồn mạch
ấy. Cha không bao giờ
phụ rẫy một trái tim sám
hối. Nỗi khốn nạn của
các con đã biến mất
trong vực thẳm thương
xót của Cha.
(Nhật ký 1485)

Con hãy đến với những
thương tích của Cha và
kín múc từ nguồn mạch
sự sống này bất cứ
những gì tâm hồn con
ước nguyện.
(Nhật ký 1485)

Con hãy uống cho thỏa
thuê từ nguồn mạch Sự
Sống này để khỏi bị mỏi
mệt trên bước đường lữ
thứ của con.
(Nhật ký 1485)

Con hãy nhìn những ánh
quang thương xót của Cha
và đừng sợ hãi những kẻ
thù phần rỗi của con. Con
hãy tôn vinh Lòng Thương
Xót của Cha.
(Nhật ký 1485)

Hỡi linh hồn đắm chìm
trong tăm tối, con đừng
thất vọng. Tất cả vẫn chưa
hư mất cả đâu. Con hãy
đến và tin cậy nơi Thiên
Chúa của con. Đấng là
Toàn Yêu và Toàn Thương.
(Nhật ký 1486)

Con nhỏ của Cha ơi, hãy
lắng nghe lời Hiền Phụ
đầy thương xót của con.
(Nhật ký 1486)

Lòng Thương Xót toàn
năng của Cha đang hoạt
động nơi đây. Hạnh phúc
cho linh hồn nào biết tận
dụng ân sủng này.
(Nhật ký 1486)

Trái Tim Cha ngập tràn
sướng vui khi con quay
về với Cha. Bởi vì con yếu
đuối, Cha sẽ bồng con
trên cánh tay và đưa con
về nhà Cha của Cha.
(Nhật ký 1486)

Con có quyền đặc biệt đối
với Lòng Thương Xót của
Cha. Hãy để tình thương
Cha hoạt động nơi linh
hồn tội nghiệp của con;
hãy để những tia sáng
ân sủng thấu nhập vào
linh hồn con; chúng sẽ
mang theo ánh sáng, hơi
ấm, và sức sống.
(Nhật ký 1486)

Hỡi con nhỏ của Cha, tất cả
tội lỗi trước kia của con gây
nên thương tích cho Trái Tim
Cha không đau đớn cho
bằng thái độ thiếu tín thác
của con hiện giờ - sau quá
nhiều cố gắng của tình yêu
và Lòng Thương Xót của
Cha, thế mà giờ này con
vẫn ngờ vực lòng nhân lành
của Cha. (Nhật ký 1486)

Hỡi linh hồn, đây là tất
cả báu tàng của Trái Tim
Cha. Con hãy nhận lấy
tất cả những gì con cần
thiết.
(Nhật ký 1486)

