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Pán mi udelil veľa svetla na spoznanie jeho najvznešenejších vlastností.

Prvou dobrou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať, je jeho svätosť.

Táto svätosť je taká veľká, že sa pred ňou trasú všetky sily a mocnosti. Čistí duchovia si
zakrývajú svoju tvár, sú ponorení v ustavičnej adorácii a vyjadrujú úctu jediným slovom: „Svätý."
Božia svätosť je vyliata na Božiu Cirkev a na každú v nej žijúcu dušu - nie však v rovnakej
miere. Sú duše skrz-naskrz preniknuté Bohom a sú aj duše ledva žijúce.

Druhé poznanie, ktoré mi Pán udelil, je jeho spravodlivosť. Je taká veľká a prenikavá, že siaha
do hĺbky skutočnej podstaty a všetko pred ním stojí v obnaženej pravde. Bez neho by nič
nemohlo jestvovať.

Treťou veľkou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Pochopila som, že najvznešenejšou
vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Ona spája stvorenie so Stvoriteľom. Najväčšiu lásku a
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priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto
vlastnosť je u Boha najväčšia.

Dnes som upratovala izbu jednej sestre. Napriek tomu, že som sa snažila upratať ju čo
najlepšie, ona po celý čas upratovania chodila za mnou a hovorila: „Tu je prášok, tam fliačik na
podlahe." Na každý jej pokyn som upratovala aj desaťkrát to isté, len aby som ju uspokojila. Nie
práca unavuje, ale tie zbytočné reči a požiadavky. Vôbec jej nestačilo moje celodenné
mučeníctvo, ale išla sa sťažovať novicmajsterke: „Prosím, matka, čo je to za nešikovnú sestru,
že robí tak pomaly?" Na druhý deň som išla robiť tú istú prácu bez jediného slova. Keď ma
znova začala prenasledovať, pomyslela som si: „Ježišu, je možné byť tichou mučeníckou - nie
od práce ubúda síl, ale od mučeníctva."

Spoznala som, že niektoré osoby majú zvláštny dar trápiť druhých. Trápia, ako len môžu.
Úbohá duša, ktorá sa im dostane pod ruku, nič jej nepomôže, najlepšie veci obrátia naopak.
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