
AZ ISTENI SZERETET FOGLYA
LI s l E U X l S Z E N T T E R É Z VA L LO M ASA l B Ó L

A "V·igilia" e számának Szemle rovata ismertetést
közöl -r-' Ida Frlederike Görres könyve nyomán - Lisieux
Szentjének és tanításának újabb értelmezéséről.' Ezek a
vallomások - részben önéletrajzából, részben egyéb lel
jegyzett vallomásaiból - a Szent megismerését és tiszte
letét hivatottak szolgálni. Az új fordítási kisérjet - ellen
tétben a közkézen lorgó íor ditás kegyeletes, érzelmes át
tllltéséve! - ragaszkodik a Szent eredeti francia szöve
g~ez.

A léliek' éjszakája

Isten megengedte, hogy lelkemen a legsűrűbb .sötétséq uralkodjék el
és hogyha a mennyországra gondolok - édes érzés kora gyermekségem
ótal - az ég gyötrelmek és harcok tárgyává legyen. Ezt a próbát nem
rövíd időre, néhány napra vagy hétre szabta rám Isten. Hónapok' óta
szenvedek már és még mindig várom IlJ.egszabadulásom óráját. Szerét
ném kifejezni, amit átélek - de lehetetlen! Aki fel akarja, fogni ezt a
sötétségét, annak keresztül kell vándorolnia ezen a komor alagúton. És
JDégis megpróbálom, egy hasonlat útján, megmagyarázni. Olyan vagyok,
mintha oly tájon születtem volna, amelyet sűrű köd borít; mintha soha
sem láttam vo'na a természet nevető arcát, soha egyetlen napsugarat.
De gyermekkorom óta hallottam azért beszélni mínderről a ragyogás
ról, s tudom, hogya föld, amelyen lakom, nem az éri hazám, hogy van
egy másik is, amely felé kítartóan törekednem kell. És ez nem mese,
amit a ködök lakója talált ki, hanem vitathatatlan .valóság, mert annak
a napfényes hazának Királya harminchárom évig időzött a sötétség or
szágában. 0, és a sötétség nem értette meg, hogy Ö volt a világ vilá
gossága... ! Mondtam már, hogy gyermekkorom óta bízva-bíztam abban:
egyszer még messzíre eljutok sötét hazámból. És nem azért hittem ezt,
mert hallottam erről, - a szívemben mélységes, belső vágy súgta, hogy
egy napon egy másik föld, egy szebb ország lesz tartós hazámmá. Ogy
éreztem ezt, mint ahogy Kolumbusz sejtette meg az új-világot. S akkor,
hirtelen, az engem körülvevő köd a lelkembe hatolt és oly nagyon be
burkolta azt, hogy még az én igazi hazám drága képét se tudom fel
fedezni magamban. Mínden, minden eltűnt!

Ha az engem körülvevő sötétségtől eltikkadt szívem enyhülni akar
a jövendő, örök életre való erősítő emlékezésen. gyötre;mem csak meq
kettőződík. Akkor úgy érzem, a sötétség kölcsönkéri az istentelenek
szavát és így szól gúnyolódva hozzám: "Csak álmodsz a fényről, egy
balzsamos hazáról, csak álmodsz mind e gyönyörűség alkotójának örök
birtokáról, - és azt hiszed, egy napon szabadulni fogsz a ködtöl,
amelyben senyvedsz. Csak rajta, örülj a halálnak. A halál nem azt hozza
neked, amit remélsz. hanem még mélyebb éjszakát, a semmi éjszakáját."
Próbatételemnek ez az ábrázolása olyan tökéletlen, mínt egy vázlat az
eredetihez képest... De nem akarok írni róla többet, félnem kellene,
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hogy gyalázatot mondanék, és attól is félek, hogy máris túl sokat irtam.
6, bárcsak bocsájtana meg az Isten! . .

Most azt hiszi, Anyám, hogy lelkem éjszakáját túlzem egy kicsit.
Mert ha mostani verseim után akar ítélni, azt kéne éreznie, elborít a
vigasztalás, s előttem, a gyermek előtt, a hit fátyla színte már elszakadt.
Pedig nem is fátyol már előttem a hit, hanem Ial, egekig érő fal s el
takarja a csillagokkal teleszőrt mennyboltozatot.

Mert amikor a mennyországi boldogságot éneklem, Isten örök birto
kát, a legcsekélyebb örömöt sem érzem, - mert azt éneklem csak. amit

·szeretnék hinni. Néha, bevallom, egy apró napsugár felderíti sötét éj
szakámat. De ha aztán erre a sugárra gondolok, még sűrűbb lesz körü
löttem a sötétség, s a napsugár nem vigasztal meg.

A lelki gyermekség kis útja

Érzem, hogy kezdem immár betölteni hivatásomat. Az én hivatá
som pedig az, hogy úgy szeréttessem meg az emberekkel Istent, ahogy
én szeretem őt, és hogy megismertessem másokkal is az én kis utamat.
Mennyei boldoqsáqomban is jót akarok tenni a földön. S ez nem is
annyira lehetetlen: az angyalok is közénk jönnek a mennyorszáqból, őr

ködnek fölöttünk, s mégsem szűnnek meg látni a jó .Istent, mégis gyö
nyörködnek boldogságában. Nem tudok a világ végezetéig megpihenni.
Csak akkor pihenek el, ha megjelenik az angyal és kihirdeti. hogy nincs
többé idő. Akkor nyugodni és örülni fogok én is, mert teljes lesz a vá
lasztottak száma.

. .. Az én kis utam a lelkigyermekség útja, a bizalom és teljes oda
adás ösvénye. Fel akarom az emberek előtt tární azokat a kis eszközö..
ket, amelyek rajtam oly tökéletesen segitettek. Meg akarom mondani
nekik, hogy idelent a földön egy dolgunk van csupán: Jézus elé szórní
kis áldozataink víráqaít, szerető gyengédséggel meghódítani Öt! Én is
így cselekedtem és ezért fogad majd olyan szívesen!

Ha megtévesztenék valakit az én kis szeretet-ösvényemmel, ne fél
jen, nem engedem, hogy sokáig járjon rajta. Időben megjelennék és fi
gyelmeztetném, válasszon másik utat. De ha nem térek vissza, higgyetek
szavaírn igazságában: sohasem bizhatunk meg eléggé a hatalmas, írqal
mas Istenben." Többet kapunk tőle, mint amennyit remélhetünk!

A szenvedés öröme

A teremtmények véleménye! A jó Isten szerencsere részesített ab
ban a kegyelemben, hogy teljesen közönyösen fogadjam mások vélemé
nyét ...

Látja ezt a kis üveget? Azt hinné az ember, finom likőr van benne.
- valójában azonban nincs ennél keserűbb orvosság. Ime, az életem
hasonmása! A mások szemében csupa nevető szín, azt hiszik, remek
nektárt ittam. Pedig a keserűség volt az italom! Igen, a keserűség, es
mégis, az életem nem volt keserű, mert örömömmé és édességemmé tud
tam tenni minden keserűséget.

. .. Már elértem azt, hogy nem szenvedek többé, mert minden szen-
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vedesem édes. Helytelenül cselekszik az, aki a jövőben reám várakozó
szenvedésekre gondol, mert ez annyi, mintha beleavatkoznék a teremtés
müvébe. Mí, akik a szeretet útján járunk, semmiért sem aggódhatunk.
Ha nem szenvednék minden percben újra meg újra, nem tudnám meg~

őrizni a türelmemet. Mert éri csak. a mostani pillanatot látom, a multat
elfelejtem és óvakodom kutatni a jövőt. Ha elbátortalanodík, ha olykor
kétségbeesik valaki, azért van csak, mert a multra vagy II jövőre gon~

doL De azért imádkozzanak értem: mikor segítségért könyörgök ai ég~

hez, gyakran akkor vagyok a legelhagyottabb.
Ilyenkor a jó Istenhez, a szentekhez fordulok és még a szenvedést

is megköszönöm, mert azt hiszem, látni akarják, meddig birom remény
séggel. .. És nem hiába hatolt szívembe Jóbnak a szava: ..Ha megöl is
engem az Isten, kn akkor is -reménykedern benne." Bevallorn, sokáig
kűzdöttem fel magam az odaadásnak erre a fokára, de most ott vagyok,
ahová az Úr vitt és helyezett el engem.

Szivem telve van Jézus akaratával. s ezért, há tetézni akarják még
valamivel a szívemet, nem hatol le a mélyére-. Semmiség lenne csak
bármi, úgy úszkáina a felszínen könnyedén, mint olaj az áttetsző vizen.:
O, hogyha a szívem nem telt volna el jókor, ha át kellene engednie ma
gát az öröm és szomorúság váltakozásának, roppant keserű lenne a
szenvedésem! De ezek a vá.takozások épphogy érintik szívernet, mindig
abban a mélységes békében élek, amelyet semmi sem tud megzavarni.

A rejtett lelkek

Az Oltáriszentségről nevezett Mária nover egy körmenet alkalmá
'val meg akarta gyujtani a gyertyákat. Nem volt gyufája, s amikor meg~

látta az ereklyék előtt égő kis lámpát. odalépett hozzá. Ám az elszene
sedett kanóc már épp csak hogy pislákolt. De mégis meg tudta rajta
gyujtani a gyer.tyát, és a gyertyával a közösség minden egyes gyertyá~

ját. Igy szóltam ekkor magamhoz: ..Ki dicsekedhetnék tehát saját mű

veível?" A félig kialudt kicsi lámpa lobbantotta fel ezeket a fényes lán
gokat, melyek annyi, Végtelenűl sok világosságot gyi.1jthatnának, akár
a világot is lánqralobbanthatnákl Bs a tűz magja akkor is ez az aláza
tos, kicsi lámpa lenne.

Igy van ez a szentek egyességében is. Egy egészen kicsi szikra
nagy fényeket, doktorokat és vértanukat támaszthat az Egyházban. A
kegyelmeket és világosságokat, melyekben részesülünk, néha előttünk

is ismeretlenül egy-egy rejtett léleknek köszönhetjük, mert a jó Isten azt
akarja, hogya lelkek egykor a mennyországba érve a nagy, a leqesz
ményibb szeretétnél is nagyobb szeretettel szeressek egymást.

Hányszor gondo~tam arra. hogy mindazt a kegyelmet, melyben ré
szesűltem, talán egy kicsi léleknek köszönhetem, aki imádkozott értem
Istenhez és akit majd csak a mennyorszáqban ismerek meg.

Az isteni sas
O, örök Ige! ó, megváltó Isten! Te vagy az isteni Sas, akit szeretek

és aki lebírhatatlan erővel ragadsz magadhoz engem. Te vagy az, aki
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lecsaptál a számkivetés földjére. te azért akartál szenvedni és meghalni,
hogy magaddal ragadd a le.keket és megmártsd a Szentháromsáq szívé
ben. a szeretet örök tűzhelyébenl'Te vagy az, aki felröpülsz az elérhe
tetlen fénybe és a könnyek völgyének lakói előtt egy fehér ostya szí
nébe rejtezel, hogy lényegeddel táplálj minket! Ú, Jézus, engedd meg
val.anom, hogy szereteted színte tébolyító! Hogyan kívánhatod e téboly
színe előtt, hogy szivem ne repessen Feléd? Hogyan ísmerhetne határo
kat az én bizodalmam?

Érted. ó tudom, a szentek is nagy, tébolyító dolgokat cselekedtek.
mert sasokkálettek ök is. Én túlságosan kicsi vagyok ahhoz, hogy nagy
dolgokat cselekedjem, és az én tébolyorn a remény, hogy szereteted ál
dozatául fogad el engem, hogy az angya'ok és szentek közé számítanak
majd engem is és fe.éd röpülhetek. a te szárnyaídon, é imádott Sasomf
Amíg csak akarod, rád szegzem tekintetemet, zsákmánya akarok lenni
szeretetednek, És egy napon, tudom jól. értem jössz, elviszei a szerétet
tűzhelyéhez. megmártasz végre ebben az izzó katlanban, hogy mínd
örökké a te boldog áldozatod lehessek!

á, Jézus. mért nem mondhatom el minden kicsi léleknek a te ki
mondhatatan kegyességedefil Érzem, ha lehetséges lenne nálam gyen
gébb lelket találnod, még nagyobb kegyelmekkel halmoznád el, ha tel
jes bizalommal adná át magát végtelen irgalmadnak!

De honnan ez a vágy, hogy szereteted titkait világgá hirdessem, éR
EgyetI~n Szere'mesem? Csak te voltál az, aki megtanítottál rá engem.
- mért ne nyilatkozhatnál meg a többiek előtt is? Esengve kérem, füg
geszd isteni tekintetedet a kis lelkek nagy seregére, könyörgök, válaszd
ki e földön kis áldozataid léqíóját, akik méltök a te szeretetedrel

A GYERMEK

Megjelent egy fürtös gyermek, tündér-forma:
álmainkban láttuk mását néha-korba.

Könnyes szemmel néztük, néztüle
mintha égi angyal volna!

Hangja repdes, kék szeméből hold sugárzik;
hogyha mozdul, véle leng a hajló nád is;

édes halmán homlokának
mondhatatlan bú tanyázik.

Láttuk aztán szívettépö pusztulását;
tört szemének tanácstalan esdekléset ...

Megcsupasztott teste mellett
ottmaradtunk kopjafának.

Szedő Dénes
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