
Kis Monika

AZ IGAZI KIS SZENT TERÉZ

Az idő szinte a szemünk láttára dolgozik Kis Szent Teréz kedves alak
ján: elhalványítja az időlegest. fénybeöltözteti az időtállót. Biztos kézzel
toJja félre a bájos, finom, kissé édeskés Teréz-portrékat, melyeket nő

vére, Céline festett róla, s fényképeket emel premier planba: f.aJkó daguer
rotypeket, melyekről bátorságot, értelmet és öntudatot sugárzó leányarc
tekint reánk. Másodsorba helyezi a gazdag anyagú, tetszetős kiállítású
Egy lélek története című könyvet, és kopott, kockás számtanirkálkat tesz
elébünk: Kis Szerrt Teréz önéletrajzi Irnpurumait. Ez a pár fénykép és ez
az agyonjavított fogalmazvány új fejezetét nyitja meg Kis Szerit Teréz
földi utóéletének.

Az önéletrajzi Impurumok 1957--ben jelentek meg Francois de Sainte
Marie gondozásában'! A mű előszava fényt derít a kéziratok keletkezésére,
későbbi sorsának alakulására és avatott módon jellemzi a terézi kifejezés
mód sajátosságait. Az előszó tanusága szerint Kis Szent Teréz három ön
életrajzi kézirata időrendben a következő:

1. "A kézirat." Gyermekkori emlékek, a következő címmel: "Egy kis
fehér virág maga-írta és Jézusról nevezett Tisztelendő Agnes anyának
ajánlotta tavaszi története." Ezt a művet Kis Szent Teréz 1895 január eleje
és 1896 január 20-a között írta, nővére, Paulina (rendi nevén: Jézusról
nevezett Agnes anya) kérésére, aki abban az időben a lisieuxi Kármel
perjelnője volt.

2. "B kézirat." Meghitt hangú levél az Isten iránti szeretetről, melyet
Kis Szent Teréz a Szent Szívről nevezett Mária nővérnek, legidősebb nővé

rének és keresztanyjának írt - aki vele együtt volt a Iisieuxi zárdában 
annak kérésére, 1896 szeptember 13- és 16-a közt.

3. "e kézirat." A szerzetesí életről szóló és az "Új Parancs"-ról, az
emberszeretetről szóló elmélkedés, amelyet Teréz 1897 júniusában írt s
Marie de Gonzague anyához intézett, akit akkor választottak meg újra
a zárda perjelnőjévé.

Franccis de Sainte-Marie rámutat arra is, hogy Kis Szent Teréz bete
gen, halálos-kimerülten készitette ej minda három írását: sem ideje,
sem ereje nem volt elegendő. Lázas sietséggel vetette papírra a sorokat s
az idő csak morzsákat hullatott számára a pihenők alatt: állandóan meg
kellett az írást szakítania rendtársai szinte szünet nélküli látogatásai, ér
deklődései, tanácskérései miatt. Rosszulléteivel küszködve mondanivalóját
sem formálhatta mindig tudatos művészi megfontoltsággal. Egyik kézira
tát sem szánta egyenesen kiadásra; talán csak a harmadikról tudta bizo
nyosan, hogy valamilyen formában meg fog jelenni.

A sietség kétségtelenül meglátszik stílusán és helyesírasán - jegyzi
meg a szerkesztő, Gyakran ismétli ugyanazokat a szavakat; sok kérdő- és
felkiáltójelet használ. Váratlanul nagybetűvel ír és aláhúz valamit, amit
az imént még kisbetűvel írt és nem húzott alá; ugyanazokat a szavakat
nem egyformán röviditi. Francois de Sainte-Marie kíemeli, hogy Teréz
tudatában is van ezeknek az egyenetlenségeknek. írásaiban pedig többször
is emliti: úgy érzi, rosszul fejezte ki magát. Másfelől azonban tudja, hogy
a Gondviselés küldetést szánt ezeknek az írásoknak.

Agnes anya (Paulina) erről a szenttéavatási per folyamán a követke
zőket vallotta:

1 Manuscrits Autobíographíques de sainte Therese de I'Enfarit-J'ésus, Carme! de
Lísteux.
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"Halálos ágyán nagy jelentőséget tulajdonított írásai közzétételének
s abban apostoli küldetésének egy~k eszközét látta. Egy napon öntudatosan
mondta nekem: Halálom után azonnal ki kellene adni a kéziratot. Ha ön
késlekedik s elköveti azt az oktalanságot, hogy - Anyánkat kivéve 
bárkinek is beszél róla, a gonosz lélek ezer kelepcét fog önnek állítani,
hogy meggátolja ennek a mégis csak fontos kiadványnak a megjelenését.
De ha mindent megtesz. ami csak médjában áll, hogy az akadályokat el
hárítsa, ne féljen semmiféle nehézségtől, ami az útjába kerül. Isten aka
rata beteljesedik az emberek irígykedése ellenére is az én küldetésemért,
mint ahogy Jeanne d'Arc küldetéséért is beteljesedett."

S miután feladatává tette nővérének a kéziratok közlését, érezve és
tudva, hogy azok még javításra szorulnának, megkérte, hogy míelött
nyilvánosságra kerülnének, dolgozza át őket:

"Anyám, ha úgy látja, hogy helyes volna akár kihagyni, akár hozzá
fűzni valamit: én vagyok az, aki kihagy, vagy aki hozzáfűz. Emlékezzék
erre majd és ne legyen ezzel kapcsolatban semmiféle aggálya."

Jézusról nevezett Agnes anya úgy érezte, hogy Teréz kívánságának
tesz eleget, míkor úgy csiszolja át az Impurumokat, mint ahogy valaha
piros ceruzával javítgatta annak a Terézkének az irkáit, akinek kisma
mája és tanítónénje volt egyszemélyben. S mialatt a kor izlésének meg
felelő klasszikus stílusba öltöztette: gyakorlatilag át is írta a kéziratokat.

Miarie de Gonzague Anya is végzett néhány javítást, sőt egy ideig
úgy akarta "a nagyobb egység kedvéért" feltűntetni, mintha mind a há
rom kézirat hozzá lenne íntézve.s Dom Godefroid Madelaine, a rnondayei
apátság perjele (az első kiadás cenzora és előszavának írója) szintén tett
egy-két formai javítást, mielőtt az Imprimatur elnyerésére benyújtotta
volna a kéziratot Hugonin püspöknek. Ezt ő maga jelentette ki a szentté
avatási per folyamán.

Mindezek a simítások a legjobb szándékkal történtek; a csakhamar
megjelenő és szamos kiadást megért Egy lélek története hitelesen közli
Teréz tanítását. .

A könyv regényformát ad a három kéziratnak: 12 fejezetre oszlik. Az
A kéziratból került ki az első 8 fejezet, a C-ből a 9-edik és a lO-edik, a B
kéziratból a híres ll-edik, a 12-ik fejezetben pedig a szerzetestársak val
lanak Kis Szent Teréz kolostori életéről és hősies haláláróL Közli \ll
könyv még Teréz verseit, imáit, rajzait, leveleit, arcképeit, a szenttéava
tásí eljárás folyamán elhangzott pápai beszédeket, XI. Pius homéliáját és
végűl a "rózsaesőt": a Szerit közbenjárására történt csodák leírását. Mín
den benne van ebben a csinos könyvben, ami a kor tetszését megnyerve,
biztosíthiatta Teréznek a kortársakra gyakorolt hatását, csak egy sikkád
el: a Szent egyénisége, már pedig az utókorra gyakorolt hatásának éppen
ez lenne a kulcsa.

Kis Szent Teréz írásával az történt, ami azokkal a régi festményekkel
szekott. melyeken röntgen-átvilágítással felismerik s a ráfestett giceset
eltávolitva újra napvilágra hozzák a remekművet. A nagy restaurátor itt
az idő volt, a Szent halála óta eltelt fél évszázad: amilyen mértékben
haladt előre Teréz szelleme a maga hódító útján, úgy változott egyre in
kább és inkább sallanggá rajta minden idegen dísz. Ezeknek a sallangok
nak azonban van egy érdekességük: ugy.anaza kéz szedi le őket, amelyik
annakidején felrakta, Francoís de Sainte-Marie így számol be a kéziratok
sorsában beállott fordulatról:

2 Az Impurumokat pedig ei akarta égetni: ekkor tüntek el a kéziratok s csak
Paulina halálakor. 1950-ben kerültek elő.
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Mikor 1950-ben, Paulina halálakor, újra előkerülnek az Impurumok,
a lisieuxi Kármel egyházi előljárósága s maga a Szentszék is akarja és
támogatja ezt a kiadást. Jézusról nevezett Agnes anya egyébként önkén
tes elhatározás alapján bízta meg néhány hónappal halála előtt az Impu
rumok kiadásával Célínet (a Szent Arcról nevezett Genovéva nővért), a
Martin-család utolsó sarját:

,,1950 november 2-a volt - emlékszik vissza Céline. Arról beszéltem
a mi tisztelendőKicsi Anyánknak. hogy ki kellene adni a kéziratot a maga
teljességében. Ezt mondta nekem: Megbízom önt, hogy a halálom után
tegye meg az én nevemben."

1953-ban kezdtek hozzá a nagy munkához, 1956-ban jelent meg a
fotokópiás és ennek nyomán 1957-ben a nagyközönség használatára a tö
kéletesen hű nyomtatott kiadás,

Ennek a könyvnek, amelyet Kis Szent Teréznek eredeti fényképe dí
szít, tudományos-történelmi szempontból már időtálló értéke van. Idő

rendbenközlí s a maga érintetlenségében teszi közkinccsé Teréz őnvallo

mását, mely lenyügöző erővel hozza emberközelségbe korunk nagy szent
jének egyéníségét. Kis Szent Teréz írása ebben a gondozásban nyerses
sége mellett is remekmű: koncepciója teszi azzá.

Az önéletrajzi kéziratok gyöngyszeme, Kis Szent Teréz legköltőibb

írása a himnikus szárnyalású B kézirat, melyet sokan a misztika kulcsá
nak tartanak. Ez a kézirat tartalmilag teljesen azonos az Egy lélek törté
nete XI. fejezetével; hamisításról tehát szó sem lehet. Álljon itt mégis
egy példa annak jellemzésére, hogy a csiszolgatás, míkőzben a francia
kispolgári izléshez alkalmazta ezt az üdén, tavasziari áradó terézi mon
danivalót, mennyire le tudta törölni a hamvat róla:

Impurum: "Jézus, idáig még megértem szeretetedet a kicsi madár
iránt, miután az nem tágít tőled ... de én tudom és te is tudod, hogya
tökéletlen kis jószág, még úgy is, hogy a helyén marad (ez azt jelenti,
hogy a Nap sugarai alatt) meg-megfeledkezik egy kissé az ő egyetlen
foglalkozásáról, felcsíp egy magocskát jobbról vagy balról ... hernyócska
után fut. " s azután apró víztócsára bukikanva belemártogatja alig-nőtt

tollait, meglát egy virágot, megtetszik neki s akkor az ő pici esze ezzel a
virággal foglalkozik ... végül is, miután nem tud szárnyalni, mint a sa
sok, a szegény kis madár még foglal!kozik csip-csup földi dolgokka1."

Purum: ,,0 én Istenem, ennyire megértem én a Te irántam való sze
retetedet: azonban Te jól tudod, hogy gyakran elvon a szórakozottság az
én egyetlen foglalkozásomtól ; eltávoledom Tőled s bevizezem az én alig
hogy kinőtt apró szárnyaimat azokban a hitvány víztócsákban, melyek e
földön az utamba akadnak!"3

Avagy egy másik példa arra, hogy az élőszó erejével ható, lázban
égő, el-elcsukló, szép beszédet milyen kisszerűvé tették az iskolázni akaró,
gondos kezek:

Impurum: ,,0 Jézus! milyen boldog is a te madárkád, hogy gyenge
és kicsi, mivé lenne, ha nagy volna? Sohasem lehetne oly merész, hogy a
te jelenlétedben mutatkozzék, hogy elszundikáljon teelőtted... Igen, ez
gyengesége még a kicsi madárnak, hogy mikor szembe akar nézni az Is
teni Nappal s a felhők meggátolják abban, hogy csak egyetlen sugarat
is lásson, szemeeskéje önkéntelenül is lecsukódik, fejecskéjét szárnya alá
rejti s elalszik a szegény kis pára, abban a hitben, hogy még mindig az ő

drága Csillagát szemléli, Ha felébred, nem csügged el, kicsi szíve békes
ségben marad s ujrakezdi az ő szeretetszolgálatát, segítségül hivja az An-

3 Ez az idézet és az Egy lélek történetéből vett további idézet Szeghy Ernő fordítása.
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gyalokat és a Szenteket, akik mint sasok emelkednek a Fény emésztő for
rásához, vágyainak céljához és a sasok szíve megesik kis testvérükön. 01
talmukba V'BS:lJik, megvédik és elűzik a keselyűket, 'amelyek fel akarják
falni őt. A kis madár nem fél a keselyűktől. amelyek a gonosz lelkek jel
képei, neki egyáltalán nem az a rendeltetése, hogy az ő zsákmányukká
váljék, hanem azé a Sasé, amelyet a Szeretet Napjának középpontjában
szemlél. 0, Isteni Ige, téged szerétlek és te vonzol engem, imádott
Sasom ..."

Purum: ,,0 én drága Napom, igen, engem boldoggá tesz az, hogy a
Te jelenlétedben kicsinek és gyöngének érzem magam s az én szívem bé
kességben marad. . . Tudom, hogy a Te mennyeí udvarodnak összes sas
lelkei szánakoznak rajtam, pártomat fogják, védelmeznek és megszalaszt
ják a keselyűket, vagyis az ördögöket, akik engem szeretnének felfalni.
0, én nem félek tőlük; nekem nem az a rendeltetésem. hogy az ő zsákrná
nyuk legyek, hanem az, hogy az isteni sas ragadjon el. 0, isteni Ige, ó én
Megváltóm! Te vagy .az a Sas, kit én szeretek s aki engem magához
vonz."

És most lássuk azjmpurum-remeket, (Fordítás a szerzőtől.)

.SZEMELVÉNYEK A SZENT SZlVRÖL NEVEZETT MARIA NÖVÉRHEZ
fRT LEVÉLBÖL

("B" kézirat)

J.M.J.T. (1896 Szepternber.)
Jézus t

Drága Nővérem! Arra IkéI', írjarn meg önnek annak a Ielkígyakorlatnak"
emlékeit, amely talán életem utolsó lelkigyakorlata lesz ...5 Mivel Anyánk" is
megengedi, örömömre szolgál, hogy beszélgethetek önnel, aki kétszeresen Nő

vérem, aki kölcsönadta nekem a hangját s akkor, amikor még lehetetlenség
volt beszélnem. megigérte a nevemben, hogy egyedül Jézust fogom szolgálni ...
Drága kís Keresztanyám. az a gyermek szól önhöz ma este, akit ön ajánlott
fel az Úrnak s aki úgy szerebí, ahogy csak gyermek anyját szeretheti. Csak az
Égben fogja megismerni annak a hálának '3 teljességét, amely most kicsordul
a szívemből ... Én drága Nővérem! Ön azokról a titkokról szeretne hallani,
amelyeket Jézus az ön kislányára 'bíz; önt is beavatja ő ezekbe a titkokba, jól
tudom én - hiszen ön tanított arra, hogyan gyűjtsük egybe az isteni tanítá
sokat - mégis megpróbálek eldádogni néhány szót, jóllehet érzem, hogy lehe
tetlen emberi szóval elmondani azt, amit az emberi szív megsejteni is alíg
képes ...

Ne higyje, hogy úszom a vigasztalásokban, ó nem ! az az én vigasztalásom,
hogy nem adatik a számomra vigasz a földön. Anélkül, hogy megmutatná ma
gát, anélkül, hogy hangját hallatná, Jézus a rejtekben tanít engem; nem köny
vekből, mert meg sem értem, amit olvasok, de néha egy-egy mondás, mint az is,
amelyet az ima végéből merítettem (rníután lelki magányban és szárazságban
maradtam), megvígasztal engem: "Ime, itt a mester, akit neked adok, ö majd
megtanít mindenre, amit tenned kell. Azt akarom, hogy olvass az élet könyvé-

4 Teréz 1896 szeptemberének első napjaiban végezte ezt a magán lelk! gyakorlatot,
amely nagy mértékben világosította őt meg hivatását illetően. szeprember 13-án a Szent
Szívről nevezett Mária nővér (legidősebb testvére, Márla) megkérte őt, hogy foglalja
irásba átéléseit.

5 1896 Nagypéntekén köpött először vért Kis Szent Teréz.
6 Marie de oonzague anya, 1~ március 21. óta pcrjelnő.
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ben. amelyben a Szetetet tudománya foglaltatik",7 A Szeretet tudománya! ó
igen, ez a szó édesen rnuzsikál az én lelkemben, egyesegyedül erre a tudomány
ra vágyom. Mikor már odaadtam érte minden kincsemet, úgy érzem, mint az
Énekek Éneke jegyese: hogy semmit sem adtam ... Annyira megértem, hogy
csakis a szeretet tehet minIket kedvessé a jó Isten előtt, hogy ez II szeretet az
egyetlen jó, amire törekszem. Jézus kedvét leli abban, hogy megmutatja nekem
az egyedüli utat, amely ehhez az isteni olvasztókemencéhez vezet, s ez az út a
kicsi gyermek ráhagyatkozása, 'aki félelem nélkül alszik el Anyjának karjai
ban. .. "A:~i egészen kicsi, jőjjön hozzám" - mondta a Szeritlélek Salamon
ajkaival és a Szerétetnek ugyanez a Lelke mondotta még, hogy "a kicsiny ...
irgalmat talál", Az ő nevében nyilatlkoztatja ki nekünk lzaiás próféta, hogy az
utolsó napon "az Úr mint a pásztor, legelteti a nyáját, hogy karjával összegyűjti

a kis bárányokat és ölébe emeli őket". S .míntha ennyi igéret sem volna még
elég, ugyanez a próféta, akinek az ihletett pillantása már az örökikévaló rnély
ségekbe merül, így kiált fel az Úr nevében: "Mint akit anyja becéz, úgy vi
gasztallak meg én titeket." Keblen hordoznak majd és térden becéznek tite
ket". Ö drága Keresztanyám ! Az ilyen beszédre csak némán, csak a hála és II

szeretet könnyeivel lehet válaszolni ... 0, ha mínden gyenge és tökiéletlen lé
lek megérezne azt, amit a lellkek legkísebbíke, az ön 'kds Terézének a lelke érez,
egyikük sem esnék kétségbe afelől, hogy feljuthat-e a szeretet hegycsúcsára.
rnivel Jé2iUS nem kér nagy tetteket, csak ráhagyatkozást és hálát, mint ahogy a
XLIX. zsoltár rnondja: "Nem kell nekem házadból a tulok, sem nyájaidból a
kecskebakok: Enyémek úgyis az erdők vadjai s a hegyeimen a barmok ezrei.
Az ég minden madarát ismerem, ismeretes előttem, ami mozog a réteken. Ha
éhezném, nem mondanám tenéked: enyém a földkerekség és minden teljessége.
Vajon bikáknak húsát eszem-é, bakoknak vérét iszom-é? DtCSÉRET-ALDO
ZATTAL TISZTELJED AZ URAT, ÉS ALDD A FÖLSÉGESNEK FOGADAL
MAIDAT 1"8

Ime, ez mínden, amire Jézus igényt tart II részünkről. Neki egyáltalán nincs
szüksége a műveínkre, hanem egyesegyedül a szeretetünkre, mert ugyanez az
Isten, aki kijelenti, hogy egyáltalán nincs szüksége arra, hogy megmondja ne
künk, ha éhes, nem átall egy kis vizet koldulni a szamariai asszonytól. Szomjas
volt ... De ezekikel a szavakkal: "adj innom", a mindenség Teremtője az ő sze
gény teremtményének a szeretetét kívánta. Szeretetre szomjazott ... 0, érzem,
jobban, mínt bármikor, hogy Jézus szomjuhozik: csak hálátlanokkal és közö
nyösőkkel találkozik világi tanítvány8Ji~zött: saját tanítványai közt pedig
- jaj - kevés a szív, amelyik fenntartás né1lkül adja át magát neki, amelyik
megérti az ő végtelen Szerétetének minden gyöngédségét.

Drága Nővérem, Imilyen boldogok is vagyunk mi, hogy megértjÜJk a mi
Jegyesünk legbensőbb titkait; Ó, ha le akarná írni míndazt, amit azokról tud,
gyönyörű lapokat olvashatnánk. de tudom, hogy szívesebben őrzi szíve mélyén
a "Király tdtkait", Nekem viszont azt mondja, hogy "Isten műveít hirdetni és
dicsőíteni tiszteletreméltó tett". Úgy találom, igaza van, hogy hallgat, és egyes
egyedül csalk azért írom le ereket a sorokat, !hogy örömet szerézzek velük, hi
szen érzem, hogy lehetetlen földi szavakkal visszaadnom az Ég titkait, s ha
sok-sok oldalt teleírtam is, úgy fogom érezni, hogy még el sem kezdtem .. ',
Annyi horizontja van a végtelennek s oly változatosak az árnyalatai, hogy
egyedül csak az Égi Festőművész palettára tudna engem, ennek az életnek az
éjszakája után, megfelelő színekkel ellátni, hogy lefessem a csodákat, amelyeket
az Úr feltár lelki szemeim előtt.

7 Ezek a szavak, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Alacoque Mária Mar
githoz intézett, <"gy korabeli könyvból valók; a könyv a Iísteuxí Kármel tulajdona: Jézus
:Szent· szrvének kis breviáriuma (Nancy. Notre Dame-könvvkereskedés. 1882.)

8 Sík Sándor fordítása.
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Drága Nővérem, kérte, hogy írjarn le az álmomat és az én "kis doktrína
mat", ahogyan ön nevezi ... Megtettem mindezt az itt következő lapokon, de
oly rosszul, hogy lehetetlenségnek tartom. hogy megértse. Talán túlzottaknak
fogja találni akifejezéseimet ... 0, bocsásson meg nekem, ez az én kellemetlen
stílusumhoz tartozik; biztosítom arról, hogy semmiféle túlzás sincs az én kis
lelkemben, hogy ott csak béke és nyugalom van ...

(Míkor írok, Jézushoz beszélek, így könnyebb kifejeznem a gondolataimat.
Ami azonban - sajnos - még nem akadályoz meg abban, hogy nagyon is tö
kéletlenül fejezzem ki magarnat.)

J.M.J.T. 1896. szeptember 8.9

(Az én, Szent Szívről nevezett. drága Mária nővéremnek.)

O Jézus, én Édesem ! ki a megmondhatója, hogy rnekkora gyöngédséggel,
milyen szelíden vezeted az én kis lelkemet, hogy rnílyen szívesen villantod fel
kegyelmednek a sugarát még a legsötétebb viharban ís ! Jézus, nagyon zúgott
a lelkemben a vihar a .te győzelmed szépséges ünnepe, a ragyogó Husvét óta,
mikor is egy májusi szombaton.I" azokra a misztíkus álmokra gondolva, ame
lyek néha bizonyos lelkeknek osztályrészül jutnak, azt mondottam magamnak,
hogy nagyon édes vagasztalás lehet ez. de én nem kérem a magam részére,
Este, azokat a felhőket szemlélve, amelyek az én egemet borították, azt is
mondta még magának az én kis lelkem, hogy a szép álmok nem neki valók, s
elaludt a viharban ... Másnap május 10-e volt, Mária hónapjának második va
sárnapja, talán éppen annak a napnak az évfordulója, mikor a Szent Szűz oly
kegyes volt, hogy rámosolygott az ő kis virágjára ...

Korahajnalban (álmomban) valami galéria-félében jártam, még mások is
voltak ott, többen is, de messzebb tőlem. Csak Anyánk volt mellettem; hirte
len, anélkül, hogy észrevettem volna, hogyan kerültek oda, három kármelita
apácát vettem észre köpenyeikbe és hosszú fátylaikba burkolózva - úgy tet
szett, hogy Anyánkért jöttek, de azt az egyet világosan értettem, hogy az F)g
ből valók. A szívem rnélyén így kiáltottam: O, de boldog is lennék, ha meglát
hatnám az egyriknek arcát! S aJIDkor, mintJha csak kérésemet hallgatta volna
meg, a szentek legnagyobbika felém közeledett; azonnal térdreborultarn. O,
boldogság! Felemelte a fátylát, jobbanmondva meglebbentette és reámborítot
ta . .. Minden töprengés nélkül felismertem Jézusomról nevezett tisztelendő

Anna anyát,u a franciaországi Kármel alapítónőjét. Az arca szép volt, anyag
talanul szép, egyáltalán nem sugárzott, és mégis, a mindkettőnket beborító fá
tyol dacára is láttam, hogy ezt a mennyei arcot valami kimondhatatlanul sze
líd fény világítja meg, fény, amelyet nem máshonnan kapott, amelynek a for
rása ő maga ...

Ki sem mondhatorn a lelkern ujjongását: ezeket a dolgokat érezni kell, ki
fejezni nem is lehet ... Az édes álom óta több hónap is eltelt már, de az emlék,
amelyet a lelkemben hagyott, még semmit nem vesztett fríssességéből, égi bá
jából ... Még most is látom a Tisztelendő Anya CSUPA-8ZERETET mosolyát
és pillantását... Szinte érzem még,l1ihogyan a kedvességével elhalmozott ...

Ilyen gyengéd szerétet láttára ezeket a szavakat mertem mondani: ,,0,
Anyám! Könyörgöm, mondia meg nekem, sokáig hagy-e még a Jó Isten engem

9 Ez a dátum Kis Szent Teréz fogadalmának évfordulója.

10 Ez a szombat 1896 május 9-e volt.
II De Lobera Anna Spanyolországban született 1545-ben. 1570-ben lépett be Jézusról

nevezett Anna nővér néven az ávilai Szent József-zárdába, amely az első megreformált
kármelita zárda volt. Nagy Szent Teréz tanácsosa. segítőtársa és később szeüemí örö
köse lett. Neld írta Keresztes Szent János a .,Szellemi páros-énekt'-et. O vezette be ké
sőbb Nagy Szent Teréz rPÍorrnját Franciaországban és Hollandiában.
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a földön... Értem [ön-e hamarosan?" A szent gyöngéd mosollyal suttogta:
"Igen, hamarosan ... hamarosan ... megigérem." - "Anyám - folytattam -,
mondja meg még, nem kíván-e a Jó Isten tőlem valami mást is, ami több,
mint az én szegény kis tetteim és vágyaim? Meg van-e elégedve velem?" A
Szent arcán hasonlithatatlanul gyengédebb kifejezés ömlött el, mint akkor,
míkor először szólt hozzám. Tekintete és sírnogatása volt a legédesebb felelet.
Közben pedig ezt mondta nekem: "A Jó Isten semmi egyebet nem kíván ön
től. Meg van elégedve, nagyon meg van elégedve!" És miután mégegyszer
megsírnogatott, nagyobb szeretettel, mint ahogya leggyöngédebb édesanya va
laha is megsírnogatta gyermekét, távolodru láttam őt... A szívem örömben
úszott, de eszembe jutottak a nővéreim, kegyelmeket akartam kérni a számukra
- s -jaj ! ... felébredtem ! ...

O, Jézus l ekkor már nem zúgott a vihar, az ég nyugodt és derűs volt ... s
én hittem... én éreztem, hogy van mennyország s ezt a mennyországot olyan
lelkek népesítlik be, akik szerétnek engem és gyermeküknek tekintenek ... Ez a
benyomás annál is inkább tartós a szívemben, mivel Jézusról nevezett Tiszte
lendő Anna anya mindezideig teljesen közömbös volt a számomra, soha nem
fordultam hozzá imámban s csak atkikor gondoltam rá, ha nagyritkán beszélni
hallottam róla. Ezért, arnikor megértettem, hogy mennyire szeret engem s
hogy mennyire nem vagyok közömbös a számára, a szívemet elöntötte a szere
tet és a hála, nemcsak a Szent iránt, aki eljött hozzám, hanem az Ég minden
boldog lakója iránt is ...

O én Édesem! ez a kegyelem csak bevezető akkordja volt még nagyobb
kegyelmeknek, melyekkel el akartál halmozni; engedd meg, én egyetlen Sze
relmem, hogy emlékeztesselek rájuk ma ... eggyéválásunk hatodik évforduló
ján. .. O! bocsáss meg nekem, Jézus, ha eszemet vesztem, mikor végtelenbe
nyúJó vágyaimat és reményeimet akarom elmondani, bocsáss meg nekem és
gyógyrítsd meg a lelkemet: add meg neki, amiben reménykedik! I ! ...

Hogy jegyesed vagyok, ó Jézus, hogy kármelita vagyok, hogy veled való
egyesülésern által anyja vagyok a lelkemnek: ennek ki kellene elégítenie en
gem. " de nem így van ... Kétségtelenül hivatásom ez a három kiváltság, s
mégis, más hivatásokat is érzek magamban, érzem a PAP, az APOSTOL, az
EGYHAZDOKTOR hivatását is ...

Érzem magamban a PAPI hivatást; ó, Jézus, rnícsoda szeretettel vennélek
a kezembe, rníkor hívó szavamra leszállanál az Égből... Micsoda szeretettel
adnálak a lelkeknek!... De jaj! míközben Pap szeretnék lenni, csodálom és
irigylem Assisi Szent Ferenc alázatát és hivatást érzek magamban arra. hogy
kövessem őt s ne fogadjam el az Aldoz6papság fenségét és méltóságát,

O Jézus! én szerelrnem, én életem ... hogyan lehetne eggyéötvözni ezeket
az ellentéteket? Hogyan lehetne megvalósítani az én szegény kis lelkem
vágyait? ..

O, kicsinységem dacára is éppen úgy meg szerétném világosítani a lel
keket, mint a Próféták, a Doktorok, Apostoli hivatásom van ... szeretném be
járni a földet, hirdetni a nevedet, beültetni a hűtlen földet a Te diadalmas
Kereszteddel, de ó én ~desem, egy és egyetlen rnísszíó nem elégítene ki en
gem, én egyszerre szeretném az EvangéliUiIllot hirdetni mind az öt világrész
ben egészen a legeldugottabb kis szigetekíg ... Én nemcsak néhány évig !Ize.
retnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől az idők végezetéig ...

Jézus, Jézus, ha le akarnám írni minden vágyamat, tőled kellene kölcsön
vennem az élet könyvét, az számol be minden Szentek cselekedeteiről és eze
ket a cselekedeteket én mínd valóra szerétném váltani érted ...

Én Jézusom! Vajon mit felelsz az én bolondsáJgaimra? .. Van-e kisebb.
tehetetlenebb lélek az enyémnél ! ... Azonban éppen a gyengeségem miatt tet-
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szett úgy, neked, Uram, hogy kíelégítsd az én kicsi, gyermekes vágyaimat, ma
pedig más vágyakat is ki akarsz elégíteni; a mindenségnél is nagyobbakat ...

Ima alatt, míközben vágyaim valósággal kínpadra vontak. felütöttem Szent
Pál leveleit, hogy valaimilyen választ keressek rájuk. Pillantasom a Ko'
rmthusíakhoz írt első levél XII. és XIII. fejezetére esett... Az elsőben azt
olvastam. hogy mindnyájan nem lehetünk apostolok, próféták, doktorok, stb....
hogy az Egyház különféle tagodcből áll s hogya szem ugyanakkor nem lehet
kéz is ... A felelet válágos volt, de nem elégítette ki az én vágyaimat, nem te
remtett bennem békét ... Mint ahogy Magdolna egyre mélyebbre és mélyebbre
hajolt az üres sírnál s végül is megtalálta azt, aJkit keresett, úgy én is egyre
mélyebbre és mélyebbre ereszkedve semmiségem mélységeíben, oly magasra
emelkedtem, hogy el tudtam érni célomat ...12 A nélkül, hogy bátorságomat
vesztettem volna, folytattam az olvasást és ez a mondat megkönnyebbülésemre
szolgált: "Törekedjetek ÉRTÉKESEBB ADOMÁNYOKRA! Ezért mindennél
magasztosabb utat mutatok nektek." És az Apostol elmagyarázza, hogy a
LEGTÖKÉLETESEBB adományok is mennyíre semmisek SZERETET nélkül ...
Hogya Szeretet az a MAGASZTOS ÚT, amelyik biztosan Istenhez vezet.

Végre megtaláltam a nyugalmamát . .. Az Egyház misztikus testét szem
lélve, egyik Szerit Pál-leírta tagban sem ismertem magamra, jobibanmondva
mindegyikben magamra akartam ismerni ... A Szerétet kezembe adta a hiva
tásom kulcsát. Megértettem, hogy ha az Egyháznak különféle tagokból álló
teste van, akkor a tagok legszükségesebbjének legnemesebbjének sem lehet
hijával, megértettem, hogy az Egyháznak van Szíve s hogy ez a Szív LANGOL
A SZERETETTŰL.

Megértettem, hogy csupán a Szeretet tarthatja mozgásban az Egyház tag
jait. " Megértettem, hogya S Z E R E T E T MAGÁBAN FOGLALJA AZ ÖSZ
SZES HIVATÁSOKAT, HOGY A SZERETET A MINDEN, HOGY ÁTFOG
MINDEN IDŰT ÉS MINDEN TERET ... EGYSZÓVAL, HOGY ÖRÖKKÉ
VALÓ! ...

És akkor, túláradó, észtvesztő örömömben felkiáltottam: O, Jézus, én Sze
relmem . " végre, megtaláltam a hivatásomat... AZ ÉN HIVATÁSOM A
SZERETET ! ...

Igen, megtaláltam a helyemet az Egyházban és ezt a helyet Te adtad ne
kem, Istenem ... Az én Édesanyálmnaik, az Egyháznak a szívében én leszek a
Szerétet ... igy mínden leszek ... így meg fog valósulni az álrnorn ! ! ! ...

Mínek észtvesztő örömről beszélni? - nem, nem találó ez a kifejezés ...
ez inkább annak a hajósnak a csendes és tiszta békéje, aki már megpillan
totta a világítótornyot, azt, amelyik a kikötőbe vezérli... O, szeretet ragyo
gó Phárosa, tudom már, hogyan jutok el hozzád, megleltem annak a titkát:
hogyan tegyem a lángodat a magamévá.

Én csak gyermek vagyok, gyámoltalan és gyenge, azonban éppen gyen
geségem tesz elég merésszé ahhoz, hogya te Szeréteted áldozatául ajánljam fel
magam, ó Jézus! Régen az Erős és Hatalmas Isten csak a tiszta és makulátlan
áldozati állatot fogadta szívesen, Az Isteni Igazságosság kielégítéséhez tökéletes
áldozatokra volt szükség, de a félelem törvényét a Szeretet törvénye váltotta
fel és a Szeretet engem választott egészen elégő áldozatul, engem, a gyenge és
tökéletlen teremtményt... Vajon nem méltó a Szeretethez, hogy így válasz
tott? Igen, a Szeretetnek le kell hajolnia, hogy tökéletesen ktelégülhessen: le
kell hajolnia egészen a semmiig és túzzé kell átváltoztatnia ezt a semmit.

O. Jézus, tudom én, hogy szerétetért egyesegyedül szeretet jár, kerestem is
és meg is találtam a módját, hogy könnyítsek a szívernen, Szerétetért Szerete
tet adva neked. "Használjátok fel az igaztalanná tévő gazdagságot arra, hogy

12 Keresztes Szent János: Költemények; Második ének egy elragadtatásról.



barátokat szerézzetek magatoknak általa, akik azután befogadnak benneteket
az örök hajlékokba." íme, Uram, ezt a tanácsot adod tanítványaídnak, mikor
már azt is megmondottad, hogy "A világ fiai a maguk nemében okosabbak a
világosság fiainál." Én, a világosság gyermeke, megértettem, hogy az én min
denné-válni, minden hivatást átfogni akaró vágyam olyan gazdagság, amely
könnyen tehetne igaztalanná engem, ezért arra használtam fel, hogy barátokat
szerezzek: magamnak vele ... Visszaemlékezve Elizeus kérésére, mellyel meré
szelt Atyjának, Illésnek LELK'ÉBOL KÉTSZERES OSZTALYRÉSZT kérni, az
Angyalok és a Szentek elé járu1tam és ezt mondtam nekik: "A teremtmények
Iegkisebbbke vagyok, ismerem nyomorúságomat és gyengeségemet. de azt is
tudom. hogy a nemes szivek és nagy lelkek mennyire szeretnek jót termi;
kérve-kérlek tehát benneteket, ó Mennyeknek Boldog lakói, kérve-kérlek,
FOGADJATOK GYERMEKETEKKI'::, egyedül titeket fog megilletni az a di
csőség. melyet általatok elnyerek, de hallgassátok meg kegyesen az imámat, tu
dom, hogy vakmerő, azonban én mégis azt rnerészelem kérni, hogy KÉTSZERES
OSZTÁLYRÉSZT kaphassak a TI SZERETETETEKBOL."

Jézus, nem tudok belemélyedni a kérésembe. félek, hogy leroskadok rnerész
vágyaim súlya alatt ... Mentségem, hogy gyermek vagyok; a gyermekek nem
gondolkoznak szavaik hordereje felett, szüleik azonban, ha trónra kerülnek s
mérhetetlen kincsek bírtokosaívá lesznek, habozás nélkül kielégítik azoknak a
kis iérnjeknek; a kívánságát, akiket úgy szeretnek, mínt önmagukat: hogy örö
met szerezzek nekik, bolondságokat csinálnak, egészen a gyengeségig mennek ...
Nos. én az Egyház Gyermeke vagyok és az Egytház Kírálynő, mívelhogy a te
Jegyesed. ó Királyok Isteni Királya ... A kícst gyermek szíve nem tart igényt
gazdagságra vagy dicsőségre (még égi dicsőségre sem). Megérti hogy a dicsőség

jogszerint az ő Testvéreit, az Angyalokat és a Szeriteket illeti ... Az ő dicső

sége az Édesanyja homlokán fakadó dicsőségnek visszfénye lesz csupán. O csak
Szerétetet kér ... O csak egy dologhoz ért: téged szeretni, ó Jézus ... Neki
nem szabad hírneves tetteket végbevinni, nem hdrdetheti az Evangéliumot ...
de nem baj, dolgoznak helyette a testvérei. ő pedig, kicsi gyermek, egészen
a Király és a Királynő trónja mellett marad és szeret az ő harcoló testvérei
helyett is ... De hogyan bizonyítsa szeretetét, míkor a Szerétet bizonysága a
tett? Nos, a kicsi gyermek virágot fog hinteni, illatfelhőbe burkolja majd a
királyi trónt, ezüstös hangján a Szeretet himnuszát fogja énekelni ...

Igen, én Édesem, így fog elégni az én életem ... Nem tudom másként be
bizonyítaní az én szerétetemet Neked, mínthogy virágot hintek vagyis nem
engedek ki a kezemből egyetlen kis áldozatot, egyetlen tekintetet. egyetlen
szót sem és felhasználok minden dolgot. még a legapróbbat is arra, hogy sze
retetből tegyem ... Szeretetből akarok szenvedni, sőt örülni is, így fogok vi
rágot hinteni a trónusod előtt; egy sem kerüí majd az utarnba olyan, amelynek
szirmait ne szórnám elébed ... Azután virághíntés közben énekelni fogok (va
jon lehet-e sírni ilyen gyönyörűséges foglalkozás közepette?) - énekelni fo
gok. még aikkor is, ha tövisek közott kell szednem a virágaimat s mínél hosz
szabbak és szúrósabbak lesznek a tövisek, annál dallamosabb lesz az én énekem.

Jézus, mire lesznek jók neked az én virágaim és az én énekem? ., O. jól
tudom, hogy ez az illateső. ezek a gyenge és teljesen értéktelen virágszirmok s
a szivek legkisebbikének szerelmea énekei kedvesek lesznek neked ...

O én Jézusom! szerétlek téged. szeretem Édesanyámat, az Egyházat s em
lékszem, hogy: OlA legkisebb moccanás, amely színtiszta szerétetből történt,
hasznosabb részére, mint az összes egyéb művek együttvéve",13 de megvan-e
az én szívemben a SZ1NTISZTA SZERETET? Vajon nem esztelen álmok-e az
én roppant vágyaim? ... O! ha Igy volna. világosíts meg engem, Jézus, te tu-

]3 Keresztes Szent János: Szellemi páros-ének. A XXIX. strófa magyarázata.
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dod, hogy én az igazscigot keresem... ha vakmerőek a vágyaim, add, hogy
szertefoszoljanak, hiszen ezek a vágyak számomra a legnagyobb mártíríumok ...
De mégis úgy érzem. ó Jézus, miközben a Szeretet legmagasabb régiói felé tö
rekszem, hogy még ha soha nem érhetnék is el oda, több gyönyörűséget ízlel
tem meg, mínt amennyit az örök haza boldogságában valaha is élveznék, ha
csak valamilyen csoda folytán meg nem fosztanál az én földi reményeim em
lékétől . " Add élveznem tehát száműzetésernalatt a szeretet gyönyörűségeit...

Jézus, Jézus, ha ilyen felséges a te Szereteted utáni vágy is, milyen lehet
birtokiba venni és élvezni a Szeretetet? ...

Egy ennyire tökéletlen lélek, mint az enyém, törekedhet-e vajon arra, hogy
birtokába vegye a Szeretet teljességét ? ... 0, Jézus, én legelső, én egyetlen Ba
rátom, Te, EGYES-EGYEDüLI, akit szeretek, mondd meg nekem, mit jelent
sen ez a titok? ... Miért nem tartógatod ezeket a roppant törekvéseket a nagy
lelkeknek, a magasságokban keringő Sasoknak?.. Én úgy nézem, hogy csak
gyenge kicsi madár vagyok, amelyet csak gyenge píhe föd, nem vagyok sas,
egyszeruen csak SASSZEMEM ÉS SASSZIVEM van, mert végtelen kicsinysé
gem dacára is oda mer tapadni tekintetem az Isteni Naphoz, a Szeretet Nap
jához és szívem megérzi benne a Sas rninden aspirációját . .. A kicsi madár
repülni szeretne e ragyogó Nap felé, mely elJbűvö1i szemét, utánozni szeretné
sastestvéreit, akikről látja, hogy egészen a Szentháromság Isteni tűzhelyéíg

emelkednek fel ... jaj ! csak annyi telik ki tőle, hogy verdes a kis szárnyaival,
de fel is szállni: idáig már nem terjed az ő pici hatalma! Mi lesz belőle!

meghal-e vajon bánatában, tehetetlenséget látva?.. ° nem! A kis madár
még csalk el sem csügged. Merész ráhagyatkozással, kitartóan csügg tekinteté
vel az Isteni Napon; semmi se rettentheti vissza, sem szél, sem eső, és ha hir
telen sötét felhők takarnák is el a Szetetet Csillagát, a kis madár akkor sem
rnozdul helyéről, tudja, hogya felhőkön túl még mindig ragyog az ő Napja.
hogy fényessége nem tud megfogyatkozní egyetlen pillanatra sem. Néha ugyan
a kicsi madár szive azt veszi. észre, hogy meglepte a vihar s ilyenkor
úgy rémlik neki, mintha nem is hinné már, hogy az őt beburkoló
felhőkön !civül még valami más is létezik; ez azután a tökéletes öröm pillanata
a szegény, gyenge kis jószág számára. Micsoda boldogságet jelent neki ott
maradni, mégis; tágranyílt szemmel nézni a láthatatlan fényt, amely elrejtő

zik az ő hite elől! ! ! . " Jézus, idáig még megértem szeretetedet a kicsi madár
iránt, míután az nem tágít tőled ... de én tudom és te is tudod, hogy a töké
letien kis jószág, a helyén, (vagyis a Nap sugarai alatt) maradva is meg-meg
feledkezik egy kissé az ő egyetien foglalkozásáról, felcsíp egy magocskát jobb
ról vagy balról... hernyócska után fut... s azután apró víztócsára bukkanva
megmártogatja alig-nőtt tollaít, meglát egy virágot, megtetszik neki, s akkor
az ő pici esze ezzel a virággal foglaLkozik ... végül is, miután nem tud szár
nyalni, mínt a sasok, a szegény kds madár még foglalkozik csip-csup földi dol
gokkal. Azonban minden rosszalkodása mellett is, ahelyett, hogy sarokba búj
na, hogy sírjon nyomorúságában és meghaljon bánatában, a kicsi madár az ő

l!:des Napja felé fordul, az ő jótékony sugarainak kínálja oda nedves szárnyács
káit, csipog, mírrt a fecskefiók és halk énekében bizalmasan és részletesen el
mondja hűtlenségeit, enerész ráhagyatkozáséban azt gondolva, hogy így több
hatalomra tesz szert, teljesebben magához vonzza Annak a szeretetét, aki nem
az igazaikat jött hívni, hanem a bűnösöket ... Ha az Imádott Csillag süket az ő

kis teremtményének panaszos csíesergésére, ha fátyla mögött marad... nos!
a kis jószág tovább ázik-fázik, belenyugszik, hogy átjárja a hideg s még örül
is ennek a szenvedésnek, amelyet amúgy is megérdemelt... 0, Jézus! milyen
boldog is a te madárkád. hogy gyenge és kicsi, mivé lenne, ha nagy volna?
Soha nem lehetne oly merész, hogy a te jelenlétedben mutatkozzék, hogy el
szundikáljon teelőtted... Igen, ez gyengesége még a kdcsi madárnak, hogy
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míkor szembe akar nézni az Isteni Nappal s a felhők meggátolják abban, hogy
csak egyetlen sugarat is lásson, szemeeskéle önkéntelenül is becsukódik, fe
jecskéjét szárnya alá rejti s elalszik a szegény kis pára, abban a hitben, hogy
még mindig az ő drága Csillagát szemléh. Ha felébred, nem csügged el, 'kicsi
szíve békességben marad s újrakezdi az Ő szeretetszolgálatát, segítségül hívja
az Angyalokat és a Szenteket, akik, mint sasok emelkednek a Fény emésztő

forrásához, vágyainak céljához és a sasok szíve megesik kis testvérükön. 01
talmukba veszik, megvédik. és elűzik a keselyűket. amelyek fel akarják falni
őt, A kis madár nem fél a keselyűktől. amelyek a gonosz lelkek jelképet, neki
egyáltalán nem ez a rendeltetése, hogy az ő zsákmányukká váljék, hanem azé
a Sasé, amelyet a Szeretet Napjának középpontjában szernlél, O, Isteni Ige,
téged szeretlek és te vonzol engem, imádott Sasom! te vagy, aki a száműzetés

földje felé szárnyalva akartál szenvedni és meghalni, hogy a Boldog Szenthá
romság Örökkévaló tűzhelyéhez vonjad a lelkeket, te vagy, aki visszaszálltál az
elérhetetlen Fénybe, ahol immár lakozni fogsz, te vagy, aki továbbra is a
könnyek völgyében maradsz a fehér ostya külszíne alá rejtőzve". Örökké
való Sas, te engem saját isteni szUbstanciáddal akarsz táplálni, engem, a sze
gény kicsi lényt, aki visszahullanék a semmibe, ha a te isteni tekinteted nem
éltetne engem pillanatról-pillanatra ... O, Jézus! engedd meg, engedd meg
nekem, hogy túláradó bálámban ezt mondjam: őrültséggel határos a te szere
teted , " Hogyan is kívánhatnád. hogy az én szívem ne lendüljön feléd. ennek
az őrületnek a láttán? Hogyan is lehetnének az én bízalrnarnnak határad ? , , .
O, jól tudom, a Szentek is követtek el őrültségeket érted, nagy tetteket, hiszen
ők sasok voltak, ..

Jézus, én túl kicsiny vagyok ahhoz, hogy nagy tetteket vigyek véghez és az
én örültségern az a remény, hogya te Szereteted áldozatául fogad el engem".
Az én őrültségern az, hogy könyörgök testvéreimnek, a Sasoknak, nyerjék el
számomra azt a kegyet, hogy magának az Isteni Sasnak a szárnyaival szállhas
sak a Szeretet Napja felé ...

Ameddig akarod, ó én Edesem, a te kicsi madarad erőtlen és szárnyasze
gett lesz, de míndíg úgy marad, szemével rajtad csüngve, a te isteni tekin
teted igézetében akar lenni, a te Szeréteted zsákmányává akar válni... Egy
napon majd, úgy remélem, eljössz a te kricsi madaradért , Imádott Sasom, fel
szállasz vele a Szeretet Tűzfészkéhez és egy örökkévalóságra elmeríted őt an
nak a Szeretetnek a lángoló mélységében, amelynek áldozatául adta át magát ,,.

O Jézus! hogyan mondjarn el az összes kicsi lelkeknek, hogy milyen ki
mondhatatlan a te leereszkedésed ... érzem, hogy ha - ami lehetetlen - még
az enyémnél is gyengébb, még az enyémnél is kisebb lélekre akadtál, kedved
lelnéd benne, hogy még nagyobb kegyekkel halmozd el, ha teljes bizalommal
hagyatkoznék a te végtelen irgalmadra. De mire jó a vágy, hogy a te szere
teted titkait másokkal is közölj em, ó Jézus! vajon nem egyesegyedűl te taní
tottál meg rájuk engem és vajon nem nyilatkoztathatod ki ezeket ugyanígy
másoknak is ? .. , Igen, jól tudom, hogy megteheted, és esdekelve kérlek, hogy
tedd is meg, könyörgöm, hogy sok-sok kicsi lélekre bocsásd alá isteni tekin
tetedet, " Könyörgöm, hogy egy egész seregre való kicsi áldozatot válassz ki
közülük, olyanokat, akik méltók a te SZERETETEDRE! ...

A Gyermek Jézusról és a szent Arcról
nevezett, egészen kicsi Teréz nővér.

•

93


