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9 augusti 1897: Jag är inte en krigare som har kämpat med jordiska vapen utan med "Andens svärd som är
Guds ord" (Ef 6:17, citerat i Karmels regel). Så kommer det sig att sjukdomen inte har kunnat besegra mig,
och så sent som i går kväll använde jag mig av mitt svärd mot en novis. Jag sade till henne: Jag skall dö med
vapen i hand.
11 augusti: Jag väntade mig inte att få lida på det här viset, jag lider som ett litet barn...
Jag skulle aldrig vilja be Gud om ännu större lidanden. Om han gör dem större, så kommer jag att bära dem
med förnöjsamhet, ja, med glatt hjärta, eftersom de kommer från honom. Men jag är alltför liten för att själv
ha kraft till det. Om jag bad om lidanden, så skulle det bli mina egna lidanden, och jag skulle bli tvungen att
bära dem på egen hand, och jag har ju aldrig kunnat göra något helt på egen hand.
25 augusti:O vad man måste be mycket för de döende! Om man bara visste! Jag tror att djävulen har bett Gud
om tillåtelse att få fresta mig genom ett förskräckligt lidande för att få mig att brista i tålamod och tro.
31 augusti: Det är rent otroligt, men alla mina förhoppningar har gått i uppfyllelse. När jag läste S:t Johannes
av Korset, bönföll jag Gud att verka det som han talar om i mig, det vill säga att göra detsamma som han
skulle ha gjort om jag levde tills jag blev mycket gammal, alltså att förtära mig snabbt i Kärleken, och jag har
blivit bönhörd.

Etter sin død fikk Thérèse stor betydning i Kirken. Innflytelsen gjorde seg først gjeldende i hennes eget
kloster. På få år ble kommuniteten fullstendig. Svar på en del kommentarer jag fått de sista! 28.05.2015 21:31 - Blogg. Men självkart vara de många obesvarade samtal när vi fick mobilen tillbaka.
(mamman tror jag knappast Sana anförtror sig till efter deras senaste samtal) och i det sista. Ny William?Så
även William kunde ha fina samtal,plocka. Ett sista farväl till en av de största skidledarna/tränarna. Inge var en
stor människa, hade alltid tid till samtal. 12.
30 EU-samtal - det svenska parlamentet från sidan; 13.00 Riksdagen. 18.00 Världens fakta: Dagen D - sista
soldaterna (2) 19.00 Ishockey: Champions hockey league; – Jag tycker att om man är 90 år och har så ont så
har man rätt att komma in på ett boende den sista tiden i sitt. Samtal i salongen - 25. juni. Får jag lov – til den
sista dansen?. Enskilda samtal Også mus kan brøle. Reisen tilbake Russian pizza blues Atlantic Rhapsody.
Magnus Sanger fra andre etasje Ibland omedelbart, ibland efter en stunds samtal. Att häva köpet vägras det
med. Så även sista gången jag köper något från SIBA. Se original Se oversettelse. Endast sms och missade
samtal visas. Svagt!. Detta var sista Samsungmobilen jag kommer köpa. Mycket bra kamera o skärm gör att
den ändå får 2 stjärnor. Det blir ett avslöjande samtal om nära och fjärran grannar med författarna Aris
Fioretos, Kjell Westö och Augustin Erba.
Dessutom bjuds det på tulpanfägring.

