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Jedného dňa povedala blahoslavená Jana tieto ohnivé slová, ktoré boli hneď verne zachytené:

„Milované dcéry, mnohí z našich svätých Otcov a stĺpov Cirkvi nepodstúpili mučenícku smrť. Čo
myslíte, prečo?“ Keď každá vyjavila svoj názor, naša blahoslavená matka povedala: „Ja si
myslím, že sa to stalo preto, že jestvuje aj iné mučeníctvo, mučeníctvo lásky. Pri ňom Boh
udržuje život svojich služobníkov a služobníc, aby pracovali na jeho slávu, a tak z nich robí
naraz aj mučeníkov, aj vyznávačov. A viem – dodala –, že na takéto mučeníctvo sú povolané aj
Dcéry Navštívenia. Dosiahnu ho podľa Božieho rozhodnutia tie šťastnejšie, ktoré oň prosia.“

Istá sestra sa pýtala, v čom takéto mučeníctvo spočíva. Ona odpovedala: „Úplne sa oddajte
Bohu a budete vidieť. Lebo Božia láska vráža svoj meč do najhlbších a najtajnejších záhybov
našej duše a oddeľuje nás od nás samých. Poznala som istú dušu, ktorú láska odlúčila tak
rázne od najmilších vecí, ako keby kat úderom meča oddelil jej dušu od tela.“

A my sme pochopili, že to hovorí sama o sebe. Keď sa jej iná sestra spýtala, ako dlho môže
trvať takéto mučeníctvo, odpovedala: „Od chvíle, keď sme sa bezvýhradne odovzdali Bohu, až
do samého konca života. Ale to platí o veľkodušných ľuďoch, ktorí si nenechávajú nič pre seba
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a zostávajú verní láske. Lebo náš Pán nechce slabým a chudobným na lásku a vytrvalosť
mučeníctvo vnútiť. Necháva ich viesť priemerný život, len aby od neho neodpadli. On nikdy
neznásilňuje slobodnú vôľu.“

Keď sa jej napokon pýtali, či možno toto mučeníctvo lásky porovnať s telesným mučeníctvom,
odpovedala: „Neporovnávajme ich. Myslím si, že jedno nezaostáva za druhým, lebo „láska je
mocná ako smrť“. A mučeníci lásky tisíc ráz viac trpia, ak ostávajú nažive, aby mohli plniť Božiu
vôľu, ako keby mali dať tisíc životov, aby vydali svedectvo viere, láske a vernosti.“

Z Pamätí, ktoré napísala rehoľná tajomníčka svätej Jany Františky
(Francois-Madeleine de Chaugy, Mémoires sur la vie et les vertus de Sainte J.-F. Chantal, III,
3: 3e édit., Paris 1853. pp. 306-307)
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