Hỡi con yêu của Cha, con
hãy ghi chép những lời này.
Tất cả những linh hồn tôn
vinh và truyền bá Lòng
Thương Xót Cha, khuyến
giục người khác tín thác
vào Lòng Thương Xót Cha,
sẽ không phải chịu nỗi kinh
hoàng trong giờ sau hết.
Lòng Thương Xót Cha sẽ che
chở họ trong cuộc chiến đấu
sau cùng (Nhật ký 1540)

Con yêu của Cha ơi, con hãy cổ
động các linh hồn đọc chuỗi
kinh Cha đã ban cho con. Cha
vui lòng ban mọi điều họ nài
xin Cha bằng việc lần chuỗi
kinh ấy. Khi những tội nhân
cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha
sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn
họ, và giờ chết của họ sẽ là
một giờ hạnh phúc.
(Nhật ký 1541)

Con hãy viết điều này vì lợi ích
của các linh hồn đang sầu khổ
: khi một linh hồn nhìn thấy
và nhận ra gánh nặng tội lỗi
của họ, khi cả một vực thẳm
khốn nạn mà họ đã tự mình
lao xuống hiện ra trước mắt,
họ cũng đừng thấy vọng,
nhưng hãy tín thác gieo mình
vào vòng tay đầy lân ái của
Cha như một đứa trẻ trong
tay mẹ hiền. (Nhật ký 1541)

Các linh hồn ấy được quyền
ưu tiên đối với trái tim lân
tuất của Cha, họ được ưu tiên
đến với Lòng Thương Xót Cha.
Con hãy nói cho họ biết rằng
chưa từng có một linh hồn
nào kêu cầu Lòng Thương Xót
Cha mà phải thất vọng hay
bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa
thuê nơi một linh hồn đặt trọn
niền tín thác vào lòng nhân
lành của Cha. (Nhật ký 1541)

Khi họ đọc chuỗi kinh
này, bên người hấp hối,
Cha sẽ đứng giữa Chúa
Cha và người hấp hối ấy
không phải với tư cách
Thẩm Phán chí công,
nhưng là Đấng Cứu Độ
nhân lành.
(Nhật ký 1541)

Dù sống giữa các chị em,
con cũng vẫn cảm thấy cô
đơn. Khi ấy con hãy biết
rằng Cha muốn con kết hợp
khắng khít với Cha hơn.
Cha quan tâm đến từng
nhịp đập của trái tim con.
Mỗi cái động của tình yêu
con đều dội lại nơi Trái Tim
Cha. Cha khát bỏng tình
yêu của con.
(Nhật ký 1542)

Con hãy phó mình tận tuyệt
cho Cha trong giờ lâm chung,
và Cha sẽ đưa con đến trình
diện Cha của Cha trong tư
cách là hiền thê của Cha. Và
giờ đây, Cha khuyên con hãy
đặc biệt liên kết cả những
hành vi nhỏ mọn nhất của con
với những công nghiệp của
Cha, và khi đó, Cha của Cha sẽ
yêu thương coi những hành vi
ấy như thể của chính Cha.
(Nhật ký 1543)

Cha hài lòng với tình yêu
của con. Tình yêu chân
thành của con làm thỏa
lòng Cha như hương thơm
nụ hồng ban sớm, trước lúc
thái dương lấy đi giọt sương
đọng trên đó. Nét tươi vui
của trái tim con; vì vậy Cha
kết hợp với con thắm thiết
hơi bất kỳ thụ tạo nào khác.
(Nhật ký 1546)

Con kết hợp với Cha trong
cuộc sống thế nào, thì con
cũng sẽ kết hợp với Cha
trong giờ chết như vậy.
(Nhật ký 1552)

Hỡi con yêu của Cha, con
hãy biết tự mình con, con
chính là cái con vừa mới
trải qua, và chính nhờ ơn
Chúa Cha mà con được
tham dự vào sự sống
muôn đời và tất cả
những ân huệ Cha trào
đổ xuống cho con
(Nhật ký 1559)

Trước tiên, con đường
đơn thân chiến đấu với
cám dỗ, nhưng lập tức
giải bày với cha giải tội,
và khi ấy cơn cám dỗ sẽ
mất hết mãnh lực.
(Nhật ký 1560)

Thứ hai, trong những cơn
thử thách con đừng đánh
mất bình an; hãy sống
trong sự hiện diện của
Cha, con nài xin Mẹ Cha
và các thánh trợ giúp.
(Nhật ký 1560)

Thứ ba, con hãy vững tin,
Cha đang trông xem và
nâng đỡ con.
(Nhật ký 1560)

Thứ tư, con đừng sợ hãi
những cuộc chiến của
linh hồn, hoặc bất kỳ
cám dỗ nào, bởi vì Cha
đang đỡ nâng con. Nếu
con sẵn sàng chiến đấu,
con hãy biết rằng chiến
thắng bao giờ cũng
thuộc về con.
(Nhật ký 1560)

Thứ năm, con hãy biết
rằng qua việc chiến đấu
dũng cảm, con sẽ dâng
lên Cha một vinh quang
cao quý và sắm công
trạng cho chính con.
Cám dỗ đem đến một cơ
hội để chứng tỏ lòng
trung tín của con đối với
Cha. (Nhật ký 1560)

