
Maxence van der Mersch

SZENT TERÉZ HITE
.,Kis Teréz"
Kisebb, szerényebb. alázatosabb, miut gondolnánk. Sokkal Li

zonytalanabb, sokkal megpróbáltabb, sokkal inkább tudatában vall
szegénységének, gyarlóságának és annak, hogy milv kevés az,
amit adhat.

Mert ami befejezi alakját s megkoronűzzn ezt az alázatos
ságot és kicsinységet, az a megpróbáltatások legkegyetlenebbje ';
a legmegalázóbb valamennyi között: a kétség.

"Jézussal való találkozásaimban sernmi ! Szárazság! Álmosság'!'
"Ha a boldogságnak csak árnyékát kűldené felém, oh, hogy

belekapaszkodnám teljes energiámmal, szivem teljes erejével ~ De
még ezt az árnyékot sem adja meg nekem! Inkább meghagy a
teljes sötétségben..."

Kármelbe lépésekor írja ezeket a sorokat Pauline nővérének.

'I'íz év múlva éppen' így leírhatjn öket. Jön, megy, él, odaadóan
teljesíti kötelességét, s várja a halált, azon túl remélve a való
ságos életet, s talán némelyek szeutnck is tartják. De énje leg
mélyén eg)' ironikus, gouosz és kérlelhetetlen hang kicsúfol ia,
megrémíti s megdermeszti szive gyökeréig!

"úgy tűnik né'kc m - írja, - hogy CZ a sijté1s0g azt mo n dj a : Vilúgos:-,ú;.:-
ról átrnodsz, olyan hazáról, 'ahol balzsamos illatok Icng,~lIck? 1\1 az álmod, hogy
birni fogod Teremtődet s annak minden csodáit mindörükre , s egyszer átíéped cnuck a
k ö dös birodalomnak a határait, ahol most sz enve dsz ? Csak men] ! Csak rneri] l Örülj
csak II halálnak, meJy majd meg a d] a nek e d, nem amit rc mélsz . 11Hn('fJ] egy il mns

taninát is métységesebb éjszakát I A semmi éjszaldjátJ"

Ime, mit látott minden áldozatának végső ('súel"ún: -a seuuui t.
Körülötte ezt bízouvára nem tudták! Mert ő err-ől nem beszél.

Ezt elrejti. Csak életleírásában mcr i RZ{'g'YPllh:/,vp, fájdalmasuu
felfedni, úgy, mint valami vétket .. ,

.,Anyám, b iz on y ár a azt hiszi, hogy t úlz nk.: III t: rt bizonyára olyannak 1.1t5z00l,

akit eláraszt a vigasztalás ... Oycrmeknek, akin ck a sz ámá r.. szin t e már a hit f á tyo l«
is széthasadtl Pedig számomra ez nem is 'lá tyol, hanem' la!'

Ha az ég boldo·gs!lgáról éne kclek , az Ist cn ör ö kö s td~;·l~hról, nem erz ek semmi
örömet. Mert csak azt éneklem, amit hinni akarok!"

"Imádkozzék értem - írja ('g~'szer egy ba r átnűjén ek , - Nau yuu sokszor, akk or
v.urvok leginkább elh ag yatva , a rnikur ::IZ égi seg í tségé rt ldiJlyi",rg:ök."

}~S ]897 .iú lius !J-éll, amikor először lép ht' II beteaszobúba,
melyet élve tiibb{' nem hu10' ej, megpillantja azt II Szííz Mári»
szebrot. irielvet gyermekkori uagy beteg-s6g{ben megelevenedn i,
rámosolyogni látott. Az ő kedvéért tették ide. Megismeri, de te
kintetében kűlőnős idegenszerűség villan fel. Az elmult gyer
mekkor emlékének mondhatatlan melanoholiája.
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-- Mit lát~ - kérdezi Mária nővére.

S ő válaszol:
-- Ma csak a szobrot... de akkor, hiszen tudja jól, az nem a

"zobor volt."
Milven fájó ez a nehány kurta szó , elárulja a végtelen vágyó

dást s a vég-telen nyomorúságot.
Dp ez a nyomorúság nem reménytelenség. IDzt a bátor és

hareos leányt, ezt az akaratos és makacs teremtést még a két
ség sem tudja leteperni. Mindőssze annyit jelent, hogy ezt a ke
resztet is viselni kell. S Teréz azt is megérzi hamarosan, hogy e
megpróbáltatás mennvire emberivé, belátóvá, elnézővé teszi. Ré
gebben kemény, majdnem igazságtalan volt a hitetlenekkel szem
ben. ,

,.:\1ert akkor OlY<111 élii vcl t a hitem, hogy cl~g volt b o ldog ságomhoz , ha a
mennyor sz ág r a gondoltam.Nl:111 tudtam elhinni, hogy ld(:~znck olyanok, akik nem
hisz nck , s azt hittem, hogy csak saját gondotatnrk ellen beszélnek I

Dc J('ZIIS értésemre adta, hogy igenis v an nak lelkek hit és reménység nélkül ... I(

De még más tanulságot i" talál. Nagy csodálkozással veszi
~'szre, m i lvon édessé és könnvűvé-Lette útját eddig a hit ragyo
gása és biztosságu. }<';szreveszi, m i lyr-n göröngyössé teszi ös....:{'
Ilyét, H inennvivel nagyobbá érdelllét a kételkedés.

Igy ez a szárazaág, ez a kifosztottság, ez a legnagyobb fokú
szpg'énYHég új gazdagsúg forrása lesz. A'I,~ml kezdi, hogy meg
'IYlll!,>,zik ·ebben a keresztben:

"J1J1fogudom, hogy megdermedjek u hidegtől",

"Elfogadom, hogy itt a földön ne lássam soha édes tekintete
{ld!" (A Szent Archoz szóló imá.iában.)

De ez a belenyugvás azután Iópósról lépésre világossággá
változik: "Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek." Legni
g-yobL kincsünk, s a Iegszebh élet, molyet ernber ezen a földön
élhet, helernenni egy nagy kalandba, anélkül, hogy bármit is kö
vetelnénk viszonzásul. S akkor a kételkedés, oz a semmi, ez fog
megszázszorozni mindent!

És hir-telen mcgvilágosodva ('zl>1't tud végülis így írni Teréz:

"Szeretetből élni annyi, mint rnérték nélkül adni.
Nem várva e földön semmi jutalmat,
Nekem már nincs egyebem, csak ez "Z egy gazdagságom:
Szeretetből élni!"

"Egyl'tlell gazdagságom!" Tudja lIugyonjól ennek az árát, s ruost
már m indürökrr- ehhez igazodik.

..No félj UI'Hln, nem ébresztelek fel!"
Önmagát idézi. saját verseit egy novíciának, aki vigasztaló

látomást kért az Istentől arra HZ időre, ntikor Teréz már nem
lesz a földön .

.,Ez olyan valmui, amit én sohasem tettem vol ua.. .! - felel
TpJ'("z - {'Il inkább azt mondoru: Ne félj Uram, ru.m ébro"7.t ,,1 1:

, ,-
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fel! Mert milyen édes éjszakában l'S megpróháltatásban szolgálni
az Úrnak!"

S hozzá teszi ezt a súlyos mondatot, melv magába foglalja ÍJ.i
felfogását a Hitről:

"Hiszen csak ebben az életben élhetjük a hit életét!'.'
"Hitből élni." Azaz élni, cselekedni, minden követelés és kéré

nélkül. Megtenni kötelességünket s olyan magasra törekedni, am i
lyenre csak tudunk, még akkor is, ha a célt magát fátyol takarja.

Most már merészen ezt a hitet fogjn keresni az Evangélium
ban és a Szent család életében. S mi nő felfedezéseket tesz! A ke
reszténység kétezer éve után visszaadja a szent ssövegeknek err-
deti gazdagságukat, mikor a Szent Családról beszél:

"Nem vette észre a szent szövegnek ezt a mondatát: Nem ér
tették meg, amit nekik rnondott.I [.js ezt a TWIll kevésbbé mélyértel
miit: Szülei telve voltak csodálattal azok rö\ött, amit .rólu mon
dettak ... Mint mi, ők is hitből éltek."

•••
Ez mind nem új gondolat. De Teréz magányában ujra felfl'

dezte őket és belőlük élt. S bármily régi igazság is tán nem ha
szontalan, ha ll.ira hangsú lyozzuk, hogya hit nem az, aminek ál
talában gondolják.

Hányan és hányan mondják:
,,0 ha hitem volna! Akkor semmi sem számítana! Mily köny

nyű szívvel tudnék akkor úgy élni, az életem csupa hősiesség.

szépség' és nagvság' legyen! Mily könnvűvé válnék az élet! A csa
pások nem vernének le! A fájdalmak is mczédesednónek! Hogv
irigylem a hívőket, akik térdre borulnak a templombau ,;8 sz ivük
megkönnyebbül".

. Ezek voltaképpen nem tudják, mi a hit; osszetévesztik a ra
gyogó és tiszta látomásokkal. Nem tudják. mekkoru a hitben il

kegyelem segítségével az akarat szerepe. Nem tudják. hog'y II hit
ben benne van az az eltökélt szándék is, hogy egész életemben
menni fogok az egyszer megpillantott csillag után.

Hinni ebben az egyszer megpillantott vi lág'osxágbun, hűnek

maradni hozzá minden kétség ellenére, vállalni érte száruoa oly au
kötelességet, amelynek tcljesftéséhez bátorság kell s amely annál
keservesebb, minél kevcscbb teljesítéséhez a bátorságunk; sírni át
kozódás nélkül, s jónak maradni, cselekvőnek. alkotónak, jótevő

nek; megmaradni mindvégig igaz embernek, szelídnek. optimistá
nak, aki véghezviszi művét, mert ez a hivatása: ez a hit. És Teréz
hite ilyen volt: akarattal, erővel teljes. rnely a csöndben l~S f1Z

éjszakában is kitart.
".Az én vígasztatásom a z, IlOgy nincsen L:gy;iltalában vrg asztatásonu'
"Na.gy megpr óbáűtntás min cent f ekctébbcn Iiltni. ne ... ha a kis gy~rJlle" tél iH

éj.szakától... csukja be a sz emét ... J': s visszatér sz ivéb e a nyugalom, ,öt talán av
orom is. j j

.. Bent vag yok <'gy Itr.de ver emhcn . De békében vagyok Itt .....
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Kit ne ragadna meg az arsi plébános hitének nagysága! Cso
dáljuk és szeretjük azt a biztonságot, azt az abszolút bizalmat.
azt a világosságot amelyben járt; az egyszerű léleknek nyugodt
biztonságú emelkedését, De megvan a maga nem kevésbbé csodá
latos nagysága Szent Teréz éjszakájának is, annak az elképzelhe
tetlen akaratnak, mellvel híven kitart tíz hosszú éven át, egyetlen
jel, egyetlen erősítés, egyetlen öröm nélkül.

Ez a szenvedés még hiányzott az életéből és ez is kellett még
dicsőségéhez. Ha nem ismeri meg a sötétség megpróbáltatását, pá
lyája úgy hatott volna, mint folytonos könnyűség, öröm, állandó
jutalom a nagy szorong ások között is, s szemünkben naivabb ó",
távolibb lett volna, esábítóbb, de kevésbbé követhető. Nem vált
volna a ma és holnap szentjévé s nem teljeaíthette volna hivatását
sziveinkben, ha nem járna előttünk ezen a téren is, ha nem fogulI
meg a kezünket s nem mondaná, rnint egy gyermeknek az éjsza
kában:

Ne remegj... Menj csak előre... F;n is ismertem ezt a szo
rongást, .. ...

De Teréz éjszakája nem csillagtalan ej.
A megpróbáltatások óráiban mindig LL szeretet felé fordul.

hogy ott keressen erőt. Ráeszmélt arra, bár még nem tudta magya
rázatát adni, hogy a kétséggel és csüggedéssel szemben a leghat
hatósabb orvosság, ha elfeledjük magunkat és kizárólag másokkal
törődünk. S fel is használja ezt a felfedezést.

"Drága ki" nővérem, - írja Céline-nek, - T'e réz ed mostauában eg yáltatan ncrn
jár a magaslatokon. Dc Iá to d, ha ilyen szárazságban élek s képtelen vagyok imád
kozni, vagy valamely erényt gyakorolní, kerese n! a kis alkalmat, az apró semmisé
geket, hogy tessem az én jézuscmnak. például, egy rnosoty, egy meleg sz ó, a'~il''-'I

inkább hallgatni sz cretnék, vagy kimutatni kedvetlenségemet .....
"Vannak pillanatok, amikor az ember nem érzi magát jól saját magán,,)

mondta egy alkalommal - ilyenkor sietve távozunk magunktól... ~n nem látok erre
más módot, mint ha magunkat otthagyva meglátogat juk Jézust és Máriát, ll. szerétetnot
fakiadó csejekedetek útján."

Valójában a szeretet vált erejévé. Ezzel nyer-i meg a aziveket.
Mag-ához tudja vonni a legkellemetlenebb, a legkevésbbé elvisel
hető természeteket is. S a szeretet útján jut el az emberi lélek
világosabb, biztosabb és irgalmasabb megismerésére. Amikor a
legrosszabbakkal szemben is szeretetteljes akar maradni, fiilfe
dezi, hogy ha az igazság szellemében akarunk megítélni valakit,
akkor azt a szerétet szellemében kell tennünk. Ha nagyon rossz
véleménnyel vagyunk az emberekről: ennek gyökere önzésünk
ben van. De ha már eleve jóakaratú szívvel nézzük felebarátain
kat, úgy, hogy beleképzeljük magunkat az ő helyükbe, ha megke
l-üssük viselkedésük okát, és indokait, csakhamar belátjuk: szán-
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dékuk sokszor sokkal nemesebb, mintsem gondoltuk volna és
ilyenkor milven más szemmel nézzük őket!

Végülis ennek a szeretetnek seg ítségével -- (nem lehet meg
magyarázni, hogyan; meg kell elégednünk azzal, hogy jelezzük, II

nélkül, hogy bizonyítani tudnók) - diadalmaskodik kételyei fe
lett és erősíti meg hitét.

Vannak órák, amikor fáradtak vagyunk, amikor megcsőmör

lünk másoktól és sajátmagunktól, amikor ránk nehezedik fl lét
minden súlya s úgy látszik, mintha ez a sötétség volna az egyet
len igazság. Az ilyen órákban, a vonakodás, a homály, gyengeség
óráiban, amikor már szinte megadtuk magunkat: van valami, ami
világosságot adhat, kiragadhat a csalárd bizonyosságokból s meg
erősíthet bennünket a más és szebb valóság biztosságábau: a
szer-etet egyetlen tette.

.,A szeretet befödi a bűnök sokaságát" -- mondta Szent Pál
apostol. Teréz nem magyarázta, hanem élte ezt. Beszél szereteté
ből fakadt tetteiről s hozzáteszi: "Azt mondom, hogy mindez l,e
héz. Inkább azt kellene mondanom, hogy csak látszik nehéznek.
Mert az Úr igája édes és könnvű. Amint elfogadjuk, mindiá?'t
meaérezeűk édességét is ..."

"Ebben a termékeny bányában báuvászok l" - írja később, a
Szentírásról. Dávid királyt olvasva új világosságra akad; olyan
szövegeket támaszt új életre, melyek mellett talán meg sem állot
tunk volna. Idézi a lIB. zsoltárt: "Parancsaidnak útján futok,
mert szívemet kitágítod." De mi tud ilyen csodálatosan hatni a
szívre1 Egyedül a szeretet.

.,Egyedül a szeretet tudja kitá.qítani seiuemet!"
"Ú Jézus! Mióta ez a láng égeti szivemet, azóta gyönyörűség

gel futok a Te új parancsaidnak útján!"
Teréz új ragyogást csihol elő az ősi szövegből, Ledőrzsöli róla

II patinát, visszaadja eredeti fényességét és mélvségét, A szivet
a szeretet nyitja meg. s akkor az Isten törvénye szer-inti élet
könnyű lesz számunkra!

Ezt írja meg verseiben is, melyeket szórakozottan olvasunk.
mint egy tehetségtelen verselő banális mondókáit; ezekben
II sorokban benne van egész élete, benne van a kétség keresztre
feszítő megtapasztalása, s az egyetlen orvosság is, melyet erre
talált:

A szerétet duzzasztja és hajtja vttortamat,
A szeretet az én sarkcsillagom

S ime, ezért mondhatta az egyik noviciájának azt, amiről ne
künk magunknak is tanúskodnunk kellene:

"Megértem, és tapasztalatból tudom, hogy az Isten országa
hennünk van."
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