Hỡi con nhỏ của Cha, con
hãy kể hết cho Cha nghe,
đừng giấu giếm điều gì,
bởi vì Trái Tim từ ái Cha,
Trái Tim của Người Bạn
tốt lành nhất của con
đang lắng nghe đây.
(Nhật ký 1486)

Con đừng quá để trí đến nỗi
khốn cùng của con – con
còn quá yếu ớt không thể
nói về điều ấy – tốt hơn, con
hãy nhìn vào Trái Tim đầy
lân tuất của Cha, và hãy
thấm nhuần những tâm
tình của Cha.
(Nhật ký 1486)

Con hãy gắng sống hiền
lành và khiêm nhường; biết
xót thương người khác như
Cha đối với con vậy; và nếu
cảm thấy sức cùng lực kiệt,
con hãy đến với nguồn
mạch xót thương để củng
cố linh hồn, con sẽ không bị
rã rời trên bước đường lữ
hành của con.
(Nhật ký 1486)

Hỡi linh hồn đáng thương,
Cha thấy con chịu lắm tân
toan và thậm chí không còn
đủ sức để thưa chuyện với
Cha. Thế thì Cha sẽ bắt
chuyện với con vậy. Cho dù
những đau khổ của con có
lớn lao đi nữa, con cũng
đừng nản lòng hoặc đầu
hàng tuyệt vọng.
(Nhật ký 1487)

Hỡi con nhỏ của Cha, hãy
nói cho Cha biết ai đã dám
gây thương tích cho trái tim
con? Con hãy kể lể mọi sự
chân tình với Cha và tỏ bày
cho Cha tất cả những
thương tích của trái tim
con. Cha sẽ chữa lành, và
đau khổ của con sẽ trở nên
nguồn mạch thánh hóa cho
con. (Nhật ký 1487)

Hỡi con nhỏ của Cha, con
đừng nản chí. Cha biết
niềm tín thác vô hạn con
trao đặt nơi Cha; Cha biết
con ý thức về lòng nhân
lành và tình thương xót của
Cha. Vậy Cha con mình hãy
hàn huyên cho hết những
gì đang đè nặng trái tim
con. (Nhật ký 1487)

Con hãy nói cho Cha thật
đơn giản như chỗ bạn bè
với nhau. Hỡi con, bây giờ
con hãy kể cho Cha biết
điều gì cản trở con tiến
bước trên đường trọn
lành?
(Nhật ký 1487)

Con nhỏ của Cha ơi, đúng
thế, tất cả điều ấy đều là
đau khổ. Nhưng đâu còn
con đường nào khác dẫn
lên trời ngoài con đường
thánh giá. Cha là người
thứ nhất đã đi con đường
ấy. Con phải biết đó là con
đường ngắn nhất và bảo
đảm nhất.
(Nhật ký 1487)

Chính vì con không thuộc
về thế gian nên thế gian
mới ghét bỏ con. Trước
tiên, thế gian đã bách hại
Cha. Bách hại là dấu hiệu
minh chứng con đang
trung thành theo bước
Cha. (Nhật ký 1487)

Cha biết rằng không được
cảm thông cũng là một nỗi
đớn đau, nhất là từ những
người mà ta yêu mến và cởi
mở thật nhiều. Nhưng con
hãy biết, tất cả những phiền
sầu và khốn cùng của con
được Cha cảm thông là đủ
lắm rồi. Cha hài lòng với
niềm tin tưởng vững vàng
của con, dù thế nào cũng
vẫn tin vào các vị đại diện
của Cha. (Nhật ký 1487)

Con hãy biết rằng không ai
có thể cảm thông hoàn toàn
cho một linh hồn – vì điều
ấy vượt quá khả năng của
nhân loại. Vì vậy, Cha vẫn ở
lại trên trần gian này để an
ủi trái tim nhức nhối của
con và bổ sức cho linh hồn
con, để con khỏi phải lao
đao trên đường.
(Nhật ký 1487)

Con nói có một bóng đen
tăm tối dày đặc đang phủ
lấp tâm trí con. Nhưng
trong những lúc ấy, sao con
không đến với Cha là nguồn
sáng, trong một giây phút
có thể chiếu giải vào linh
hồn con tri thức thánh thiện
nhiều hơn trong bất kỳ sách
vở nào? (Nhật ký 1487)

Con cũng nên biết cảnh tăm
tối mà con than phiền ấy
chính Cha là người trước tiên
đã chịu trong vườn Cây Dầu,
giữa lúc linh hồn Cha bị
nghiền nát trong nỗi thảm
sầu đến chết. Cha cho con
chia sẻ một phần những đau
khổ ấy vì ân tình đặc biệt Cha
dành cho con và vì mức độ
thánh thiện cao vời Cha muốn
ban cho con trên Thiên Đàng.
(Nhật ký 1487)

Linh hồn đau khổ là linh
hồn gần gũi với Trái Tim
Cha nhất.
(Nhật ký 1487)

Hỡi con, con hãy dốc lòng đừng
bao giờ nương tựa vào người đời.
Con hãy phó mình hoàn toàn
cho Thánh Ý Cha bằng lời này,
“Lạy Chúa, không phải ý con,
nhưng là thánh ý Chúa hãy nên
trọn nơi con.” Khi lời này được
thốt ra từ thâm tâm có thể nâng
một linh hồn lên đỉnh trọn lành
chỉ trong một thời gian ngắn
Linh hồn ấy làm tỏa ngát thiên
đàng bằng hương thơm nhân
đức của mình. (Nhật ký 1487)

