
mise után bementem Papával a postára, azt hívén, hogy ott találom az en-:
gedélyt arra, hogyelrepüljek, de mindegyik reggel újabb csalódást hozott
magával, amely azonban nem rendítette meg hitemet ... Kértem Jézust,
hogy törje szét bilincseimet, szét is törte, de egészen más módon, mint
ahogyan vártam ... Elérkezett Karácsony szép ünnepe, de Jézus nem éb
redt fel. " A földön hagyta kis labdáját, mégegy pillantást sem vetett
rá ... A szívem össze volt törve, míkor éjféli rnísére mentem, annyira szá
mítottam rá, hogy ezen már a Kármel rácsai rnögőtt fogok részt venni! ...
Ez a megpróbáltatás igen nagy volt hitern számára, de C, akinek a szíve
még álmában is virraszt, megérttette velem, hogy azoknak, akiknek a hite
egyenlő nagyságú egy mustármaggal, megadja a csodát, és áthelyezi a
hegyeket, hogy az annyira kicsiny hitet megerősítse,de a bizalmasai, Édes
anyja számára nem tesz csodákat addig, amíg hitüket próbára nem tette.
Nem hagyta-e meghalni Lázárt, jóllehet Márta és Mária megüzenték neki,
hogy beteg? " A kánai mennyegzőn, mikor a Szerit Szűz kérte Jézust,
hogy segítsen a ház urán, nem azt felelte-e neki, hogy még nem jött el az
ő órája? .. De a megpróbáltatás után, miesoda jutalom! a víz borrá vál
tozik! ... Lázár feltámad ... így tesz Jézus az -ő kis Terézével: miután
hosszasan próbára tette, kielégítette szívének összes kívánságait ...

Az 1888-ik év első napján Jézus megint keresztjével ajándékozott meg,
de ezúttal egyedül voltam arra, hogy hordozzam, mert fájdalmasságát az
tetézte, hogy érthetetlen volt mások számára ... Gonzagáról nevezett Mária
Anyának egy levele arról értesített, hogya FőtisztelendőÜr válasza meg
érkezett 28-án, az Aprószentek ünnepén, de nem tudatta azt velem, miután
úgy határozott, hogy csak nagyböjt után léphetek be. Nem tudtam köny
nyeimet visszatartaní ekkora késedelem gondolatára. Ennek a megpróbál
tatásnak egészen külőnleges jellege volt, a világ bilincsei szét voltak törve
a számomra, s ez alkalommal Noé szent bárkája nem akarta még befo
gadni a szegény kis galambot ... Én elhiszem, hogy oktalannak látszottam,
míkor nem fogadtam örömmel számüzetésem Ihárom hónapját, de hiszem
azt is, hogy anélkül, hogy ez meglátszott volna rajtam, ez a megpróbálta
tás igen nagy volt és nagyon növelte bennem az Istenre hagyatkozást ...
Három hónap azonban gyorsan eltelik s végre elérkezett az oly forrón
áhított pillanat. Kis Monikajordítása

•
Annak magyarázatát, hogya tevékeny társadalmi szolgálatban álló em

ber, hogyan élhet tökéletes összhangban önmagával a szellem közösségének
tagjaként, a nagy középkori misztikusok irásaiban találtam meg. Számukra
az "önátadás" az önmegvalósitás eszköze volt. A "szellem magánosságában"
és a "bensőségben" találták meg az erőt ahhoz, hogy igent mondjanak amikor
szükséget látó embertársaikkal kerültek szembe. A szeretet - ez aszó,
amellyel oly gyakran éltek vissza és amelyet annyiszor félreértettek - ....
a kötelesség föltétlen teljesitésében lelte meg természetes kifejezését és mind
annak fenntartás nélküli elfogadásában, amit az élet személyesen nyújtott
számukra fáradtságban, szenvedésben - vagy akár boldogságban.

Ut - végig kell járnod.
Boldogság - el kell felejtened.
Kehely - ki kell üritened.
Fájdalom - el kell rejtened.
Felelet - meg kell tanulnod.
Vég - el kell viselned.
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