Con hãy hiểu rằng sức
mạnh để chịu đựng đau
khổ là do việc thường
xuyên hiệp lễ. Vì vậy, con
hãy thường xuyên đến với
nguồn mạch thương xót
ấy và dùng chiếc bình tín
thác mà kín múc bất cứ
những gì cần thiết.
(Nhật ký 1487)

Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy
biết rằng ngăn trở nguy hại
nhất trên đường trọn lành là
tâm trạng chán nản và lo âu
thái quá. Những điều này tước
mất khả năng thực hành
nhân đức của con. Tất cả các
chước cám dỗ nhất tề hợp lại
cũng không làm xao xuyến
bình an nội tâm của con, dù
chỉ là nhất thời.
(Nhật ký 1488)

Con nhỏ của Cha ơi, con hãy
xem tự mình con, con là gì.
Nguyên nhân sa ngã của con
là vì con cậy dựa quá nhiều
vào bản thân và quá ít vào
Cha. Nhưng con đừng để điều
ấy làm con buồn bã quá mức.
Con đang sống với Thiên Chúa
đầy Lòng Thương Xót mà nỗi
khốn cùng của con không thể
làm cạn. Con hãy nhớ Cha
không hề giới hạn số lần tha
thứ. (Nhật ký 1488)

Tính tủi thân và thói
chán chường là hậu quả
của tật tự ái. Con không
nên chán nản, nhưng
hãy gắng làm cho tình
yêu của Cha ngự trị
trong con, thế chỗ cho
lòng tự ái.
(Nhật ký 1488)

Hỡi con, con hãy tin
tưởng. Đừng nản lòng
khi nài xin ơn tha thứ vì
Cha luôn luôn sẳn lòng
tha thứ cho con. Mỗi lần
con nài xin ơn tha thứ là
con tán dương Lòng
Thương Xót của Cha.
(Nhật ký 1488)

Hỡi con nhỏ của Cha, đời
sống trên trần thế thực sự là
một cuộc chiến đấu; một
cuộc chiến đấu sống còn
cho nước Cha. Nhưng đừng
sợ hãi, bởi vì con không lẻ
loi một mình. Cha lúc nào
cũng nâng đỡ con, vì thế
con hãy nương tựa vào Cha
mà chiến đấu và đừng sợ gì.
(Nhật ký 1488)

Con hãy dùng chiếc bình
tín thác mà kín múc từ
nguồn mạch sự sống – cho
chính con cũng như cho
các linh hồn khác, nhất là
những người còn ngờ vực
vào lòng nhân lành của
Cha. (Nhật ký 1488)

Một hành vi yêu mến tinh
ròng làm đẹp lòng Cha hơn
ngàn lời kinh bất xứng. Một
lời than thở yêu mến của
con đền bồi được rất nhiều
xúc phạm mà các kẻ vô
thần đã phạm đến Cha.
Hành vi nhân đức nhỏ nhất
cũng có giá trị vô hạn trước
mắt Cha nhờ tình yêu lớn
lao con dành cho Cha.
(Nhật ký 1489)

Nơi một linh hồn chỉ sống
cho tình yêu Cha, Cha ngự
trị như trên thiên đàng.
Cha chăm chút cho họ cả
ngày lẫn đêm. Nơi ấy, Cha
tìm được hạnh phúc của
Cha; tai Cha lắng nghe
từng lời nài xin của trái
tim họ; Cha thường đoán
trước những lời kêu xin
của họ. (Nhật ký 1489)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
con đừng sợ hãi những gì
xảy đến với con. Cha
không để sự gì quá sức
con đâu. Con hiểu sức
mạnh của ân sủng Cha;
thế là đã đủ.
(Nhật ký 1491)

Con đừng sợ hãi. Trong
lúc này, Cha đang canh
giữ và trợ giúp con.
(Nhật ký 1494)

Cha rất hài lòng về
những về điều con đang
làm. Con vẫn được bình
an nếu như con luôn cố
gắng hết sức cho công
việc của Lòng Thương
Xót.
(Nhật ký 1499)

Con hãy tuyệt đối thành
thực với cha giải tội của con.
Satan chẳng kiếm chác
được gì qua việc cám dỗ
con, bởi vì con không đối
đáp với hắn. Con hãy tiếp
tục hành xử như thế. Hôm
nay, con đã cho Cha vinh
quang lớn lao qua việc
trung thành chiến đấu như
thế. (Nhật ký 1499)

Chớ gì tâm hồn con được
củng cố và khắc sâu điều
này: Cha luôn ở với con,
mặc dù con không cảm
thấy sự hiện diện của
Cha trong lúc chiến đấu.
(Nhật ký 1499)

Chớ gì tâm hồn con được
củng cố và khắc sâu điều
này: Cha luôn ở với con,
mặc dù con không cảm
thấy sự hiện diện của
Cha trong lúc chiến đấu.
(Nhật ký 1499)

