Khi buồn nản và chán
chường ập đến tâm hồn,
con hãy ra khỏi bản thân
và đến trú ẩn trong Trái
Tim Cha. Đừng sợ chiếu
đấu; chính lòng can đảm
khiến cho các chước cám
dỗ phải hoảng sợ và
không dám tấn công
chúng ta nữa.
(Nhật ký 1760)

Con hãy luôn chiến đấu
với niềm thâm tín rằng
Cha ở bên con. Con đừng
để bị cảm xúc hướng
dẫn, bởi vì không phải
lúc nào cảm xúc cũng ở
dưới sự kiểm soát của
con; mọi công trạng đều
hệ ở ý chí.
(Nhật ký 1760)

Con hãy luôn lệ thuộc vào các bề
trên, ngay cả trong những điều
nhỏ mọn nhất. Cha sẽ không
đánh lừa con bằng những viễn
ảnh bình an và những an ủi;
ngược lại, con hãy chuẩn bị cho
các cuộc chiến kinh khủng. Con
hãy biết hiện giờ con đang ở trên
một khán đài hoành tráng, toàn
thể thiên đàng và trần thế đang
quan sát con. Con hãy chiến đấu
như một dũng sĩ để Cha có thể
ban thưởng cho con.
(Nhật ký 1760)

Hỡi con yêu của Cha,
hôm nay con hãy suy
gẫm về cuộc Thương Khó
bị thảm của Cha với tất
cả nỗi kinh hoàng. Con
hãy suy gẫm như thể
Cha chịu cuộc Thương
Khó ấy chỉ vì mình con.
(Nhật ký 1761)

Hỡi con yêu của Cha, con
hãy suy về luật dòng và
những lời khấn con đã
cung hiến cho Cha. Con
hãy biết Cha trân trọng
chúng như thế nào; mọi
ân sủng Cha dành cho
linh hồn các tu sĩ đều liên
hệ đến luật dòng và các
lời khấn.
(Nhật ký 1763)

Về sách thiêng liêng hôm
nay, hỡi con yêu của
Cha, con hãy đọc chương
19 Phúc Âm Gioan, hãy
đọc không những bằng
môi miệng, mà bằng cả
tâm hồn…
(Nhật ký 1765)

Hỡi con yêu của Cha, Cha
muốn dạy con về cách cứu
các linh hồn bằng hy sinh
và cầu nguyện. Con sẽ cứu
được nhiều linh hồn nhờ
cầu nguyện và đau khổ
hơn là một nhà thừa sai
chỉ dùng những lời dạy và
những bài giảng.
(Nhật ký 1767)

Cha muốn thấy con như một
hy sinh tình ái sống động đầy
thế lực trước nha Cha. Con
phải bị tiêu tan, hủy diệt, sống
mà như đã chết trong những
tầng sâu nhiệm nhất của hữu
thể. Con phải bị tiêu hủy trong
nơi sâu nhiệm nhất, nơi ánh
mắt nhân loại không bao giờ
thấu đến; khi ấy, Cha sẽ thấy
con là một hy sinh đẹp lòng
Cha, một lễ toàn thiêu đầy
ngọt ngào thơm tho.
(Nhật ký 1767)

Bề ngoài, hy sinh của con
phải: âm thầm, ẩn khuất,
ướp đượm tình yêu, và
nhuần thấm lời cầu
nguyện. Hỡi con yêu của
Cha, Cha đòi hy sinh của
con phải tinh ròng và hết
sức khiêm nhượng để Cha
có thể tìm được thỏa
nguyện trong đó. Cha sẽ
không sẻn so ơn thánh, vì
Cha muốn con có thể hoàn
tất những điều Cha đòi hỏi.
(Nhật ký 1767)

Giờ đây, để giữ con cho
khỏi các ảo tưởng, Cha
dạy cho con biết lễ toàn
thiêu của con hệ ở điều gì
trong cuộc sống hằng
ngày. Con hãy đón nhận
mọi đau khổ với tình yêu.
(Nhật ký 1767)

Đừng cay cực nếu tâm hồn
con thường hay cảm thấy
ngại ngùng và chán ghét hy
sinh. Tất cả sức mạnh của
tâm hồn là ở ý chí, vì thế,
những cảm xúc đối nghịch
không những không làm
giảm bớt, mà con gia tăng
giá trị của hy sinh trước
mắt Cha. …
( Nhật ký 1767)

Mặc dù con không cảm
thấy sự hiện diện của
Cha trong một số trường
hợp, nhưng Cha vẫn
luôn luôn ở với con. Con
đừng sợ hãi; ơn Cha sẽ ở
với con…
(Nhật ký 1767)

Con hãy biết rằng bất cứ
hành vi tốt lành nào con
làm cho bất cứ ai, Cha
đều chấp nhận như thể
con làm cho chính Cha.
(Nhật ký 1768)

Hỡi con yêu của Cha, trong
bài nguyện gẫm này, con hãy
suy về đức ái với người chung
quanh. Phải chăng đức ái của
con đối với người chung
quanh đang được tình yêu
của Cha hướng dẫn? Con có
cầu nguyện cho những người
đối nghịch với con hay không?
Con có ước ao điều lành cho
những người đã làm con buồn
phiền hoặc xúc phạm đến con
cách này cách khác hay
không? (Nhật ký 1768)

Giờ đây, con hãy suy về
tình yêu của Cha trong Bí
Tích Cực Thánh. Nơi đây,
Cha hoàn toàn thuộc về
con, linh hồn, thân xác và
thần tính, như Đấng Lang
Quân của con. Con biết
những điều tình yêu đòi
hỏi: chỉ một điều duy nhất,
đó là sự đáp trả…
(Nhật ký 1770)

