
Salkaházi Sára
naplóiból

1. A hit és a hivatás útján

Tamás, a hitetlen. Igen, mindig így beszélünk róla, és hányszor,
hányszor vagyok én ilyen. Hitetlen, kicsinyes, telve gyarlósággal,
telve feltételekkel: ha ... akkor...

Igen, csupa ilyen feltétel az életem. Tamás azt mondta: ha
nem látom, nem hiszem. S hányszor, hányszor mondom én ezt.
Hogy telítve van az én életem ilyen ha ... akkor-ral! Micsoda fel
tételeket tudok szabni! Ha szeretnek, akkor szeretek! Ha jók
hozzám, akkor jó vagyok! Ha nap nevet rám, akkor derűs va
gyok! Ha jól megy minden, akkor boldog vagyok! Csupa-csupa
ha ... akkor! Pedig az Úrjézus nem ezt kívánja tőlem! Nem felté
teleket akar! Az Úrjézus megengedte ezt Tamásnak! Csak neki,
hogy lássuk, mennyire el lehet süllyedni a sötétségben és kétség
beesésben, és hogy szabad ilyen lélekkel is hozzá menni, hogy
sebeit érintsük, de csak egyetlen egyszer, hogy lássuk annak a
ha ... "akkor"-nak rettentő komolyságát.

Ki kell irtani a lelkemből, a szívemből ezeket a feltételeket!

A hitetlen lélek sötét, mogorva, pesszimista, kopár, csúnya, öröm
telen, irigy, száz és ezerféle indulat köti meg.

A hívő tele van örömmel, lendülettel, mindenben, munkában
és imában, az életben és az elmélyülésben. Mindent szeret,
mindennek örül. .. A hívő lélek szabad! Szabad mindentől: indu
latoktól, szeretettől, mindentől!

Az Úristen pedig azt akarja, hogy önmagamban legyek erős, hogy
ne támaszkodjam más külső segítségre. Elég nekem az ő szava,
hogy küldött.

Különféleképpen zörget az Úr. Mindig és mindenben meglátni és
észrevenni a zörgetést. És azonnal megnyitni! Zörget aszívemen,
akarja tudni, hogyan szeretek másokat. Virrasztani kell és vigyáz
ni, mert nem tudjuk, hogy mikor és hogyan zörget az Úr. Gondol
hatom azt is: minden de minden, ami egy nap alatt ér, nem más,
mint az Úr zörgetése. Akarja látni, hogyan nyitok ajtót, hogyan
nyitom ki szívemet, lelkemet, milyen készséges, odaadott vagyok?
Erre kell gondolnom! Ma nagyon gondosan fogok ügyelni arra,
hogy hogyan veszem észre az Ur zörgetéseit! - Mindenben: mun-
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kában, szórakozásban, pihenésben arra akarok gondolni: mit akar
most az Úr tőlem? Hogyan zörget most, és hogyan nyitok én?

Ne engedd, hogy egy pillanatra is, csak porszemnyire hűtlen le
gyek! Vállalni akarok minden megpróbáltatást, kísértést, amit csak
adsz, csak azt kérem, hogy ugyanakkor erősséget,kitartást is adj!

Érted jöttem Jézusom! Mert Te hívtál, Te akartál. Százszor elmond
tam már: hogy magamtól és magamért nem tudtam volna otthagy
ni a világot, melyben boldog voltam! Az utóbbi időben pedig annyi
szenvedést és nehézséget adtál, hogy azt nem is lehetett volna kibír
ni Nélküled, csak azzal a gondolattal, hogy Te akarod, hogy Érted!

Vizsgálom magam: Uram, egészen őszinte akarok lenni, a vérig.
Honnan jöttem, miért? Először nem akartam jönni. Sokszor hívo
gattál, de mindig elhessegettem hívó szódat. Utoljára személyt
küldtél, aki vigyen Hozzád. Hiszen én régi életemben boldog és
elégedett voltam. Elértem mindazt, amit szívem legmélyén kíván
tam. Arról az életről pusztán egy személyhez való ragaszkodás
miatt sose tudtam volna lemondani. - De Te adtad őt nekem,
hogy megmutassa az utat, hogy kedvessé tegye a lemondást. Igen,
kerestem boldogságot is. A százannyit. És most, Uram, Te látod,
hogy boldog vagyok. Nem azért, mert boldog akarok lenni, hanem
mert Te mindenhez adod még azt a nagy ajándékot is, hogya Te
akaratod teljesítése és keresése engem egészen boldoggá tegyen.

Éjfélig beszélgettünk. Majdnem kizárólag Istenről, a lelki gyer
mekség útjáról, lelki dolgokról. Olyan nagyon-nagyon jó volt! Ha
már beszélni ilyen jó ezekről, s ha egy ember lelkébe oly sok szé
pet tudsz tenni édes Istenem, milyen gyönyörű lehet a mennyor
szág, a szentek, és milyen társalgás lehet ott! - Szeretni az Istent
mindenek felett! - S ismét átéleted velem, hogy nekem milyen
gyönyörű utat adtál! Istenem, hány és hány ember él, és nem tud
ezekről, és nem beszél ezekről]?

2. Az "új ember" születése

Látod, én olyan tehetetlen, gyenge, esendő vagyok! Látod, én gon
dolatban úgy szerettem a keménységet, a kemény életet, s a való
ságban oly puha, elpuhult, torkos, kényelemszerető,magamszere
tő vagyok! Krisztusom, légy türelemmel irántam: ne vond el tőlem
kegyelmedet, mert ilyen vagyok! Ígérem Neked, hogy mindent el
követek, hogy beteljesíthessem kívánságodat! Segíts meg! Ha las
san haladok is, légy elnéző! Ne az eredményre tekints, ami jófor
mán semmi, hanem arra, hogy nekem mibe került ez! Légy türe
lemmel, s én lassan olyan leszek, mint amilyennek Te akarsz!
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Békességesen akarok eltűrni mindent. Jó akarok lenni. Jó, jó! Egész
szívemmel, egész lelkemmel vágyódom ezután. Krisztusom, se
gíts! Kell, hogya te jegyesed jó legyen. Segíts, Uram! Ami jó, az
szent. Azt hiszem, a szentség egyik legnagyobb alapja a jóság. Hi
szem, hogy aki jó, az szent is. Akkor én szent akarok lenni? Erre
még nem gondoltam soha. De mert a szentek egészen látják Istent,
és egészen Istenéi, akkor én is szent akarok lenni. De hol kezdjem?
Én gyenge vagyok, nem vagyok kitartó, torkos, fegyelmezetlen va
gyok, nem szeretem az önmegtagadást, nem vagyok imádkozó lé
lek, itt élek a földön, a porban. Ó, hát ki emel fel? Ki emel fel?
Csak én magamnak kell kimásznom önmagamból, törjem le maga
mat. Nagyon fogom szeretni az Istent. Addig: fokozni magamban
a Krisztus iránti szeretetet, ez majd segít. Egész szívvel szeretni,
egész akarattal dolgozni! Szívet, lelket mindenbe!

Folytatni akarom a gondolatot: Itt tudtam, itt bírtam volna-e ma
radni Isten akarata nélkül? Azt hiszem, határozottan, gondolkodás
nélkül rámondhatom, hogy nem. A kérdés boncolgatása csak ott
kezdődik, mikor a "nem"-nek miértjét keresem. Ezek amiértek
nem nagy dolgok. Csupa apróságból állnak. .. Másnak talán nevet
ni való kicsiségek. Csak én tudom egyedül, hogy az én életemben
milyen döntő szereppel bírtak. A dohányzás, az újságírás, az ebből

folyó hencegés, a kávéházazás. A kocsmai vacsorák. A cigányzene.
A mulatozás. A könnyelműség. A pénz dobálása. Az önállóság,
stb. Ezek tették életemet. Ezek miatt mondhatom, hogy elmúlt éle
temben boldog voltam. A múlt évek boldogságához lassan hozzá
tartozott. Ma már én is el-elmosolyodom, ha ezekre gondolok. De
az ezekből folyó kísértések ellen azért mindig kell küzdenem.
Ezekró1 ember akaratáért, ember kedvéért nem tudtam volna le
mondani. Pusztán azért nem. Igen, ha egészen őszinte akarok len
ni, nagyban közrejátszott az ember. De tudom, Isten akarata ez.
Ha pusztán emberért mondtam volna le, meddig tarthatott volna
a lemondás? Rövid ideig, amíg más ember nem került volna elém,
akinek eszébe sem jutott volna, hogy tőlem lemondást kívánjon.
SŐt. És nem oly könnyű az embernek elszakadni egész önmagától
pusztán ember kedvéért. Talán egy rövid ideig megy. Soká nem.
Uram, Te akartad, hogy itt legyek. Miattad, érted vagyok itt. Aka
ratodat akarom, mást semmit! Segíts meg, hogy mindig és min
denben felismerjem és teljesítsem akaratodat!

Igen, béres lelkület, nagyon is béres lelkület félszemmel másra
sandítani, irigykedve összehasonlítgatni, méricskélni: ennek mi
van, nekem mi van? Kié több? Miért kap a másik többet? Hát ezt
akarja az Úristen? Inkább magamba néznék, inkább megfognám
erősen magam és ráncbaszedném! Sok nyugalomra és sok fegye
lemre van szükségem, de mindezeket legbelül kell elkezdeni.
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Lehet, hogy néha egészen kicsi, csekély és egészen prózai dolog
az, ami lelkemet leköti. Talán egy szem kockacukor vagy egy falat
kenyér. Ne mosolyogjam le ezeket. Ne mondjam, hogy ezek olyan
semmiségek, melyek szóra sem érdemesek a lelkiéletben. Lássam
egészen tisztán, az a szem cukor jelenti a boldogságot vagy az a
darab kenyér. Próbáljam elvenni magamtól, ha csak egy ici-picit is
fáj, világos, hogy ragaszkodom ehhez: mondjak le! Legyek szabad
mindentől, nemcsak a nagy dolgoktól, hanem és legfőképpen le
gyek szabad az apróságoktól! Kevésben .hűnek lenni nagyon ne
héz. A hősies nagy dolgokra mindig hajlamosabbak vagyunk. ...
míg a kis dolgok mellett elmegyünk, észre sem vesszük, nem tart
juk fontosnak. Mennyit pazarolunk el így! Tudatosan nevelni ma
gam az apróságok észrevevésére, s kérni az Úristent, hogy ehhez
adjon világosságot. A lelkiéletben egész reálisnak kell lenni.

Ments meg engem, Uram a kevélységtől! Most, most is felüti fejét.
Akarja, hogy bámuljam magam! Hogy bámuljam magamban azt,
hogy régi életemről le tudtam mondani! ... Még így is idefurakszik
a kevélység. Óh, mennyire kell vigyázni!

Ezentúl igyekszem hálás lenni. Mindennap este felindítani ma
gamban a hálát. Legalább néhány pillanatra egészen Krisztus Szí
vére hajolok, és egy-két szóval, de egész szívvel hálát adok a napi
jókért! - Igyekszem életemet úgy beállítani, hogy az nagy hangon
dicsérje Istent! Amint érzem, hogy idegesség, rosszkedv kezd szét
terülni, azonnal igyekszem kidobni magamból, és jókedvre fordí
tani. Énekelni fogok valamit. Naponta többször igyekszem a hálát
felindítani.

Néhány napja kis keserűség, savanyúság, rosszkedv van bennem.
Nem tudom mitől. Lehet, hogy fáradt vagyok, attól. Mindegy,
hogy mitől, a tény a fontos, hogy van, és az, hogy nem szabad len
nie! Teljes erővel fogok küzdeni ez ellen! - Vidám leszek és mo
solygós, jókedvű.

És ha az Úristen foglalt le magának? ... Az első szó már elhang
zott, s te meghallottad! És mégis bizonytalan vagy! Nyugtalan, ke
reső, vergődő. Mert van valami, ami miatt nem válaszoltál. .. Talán
foglalkozásod, amelyben annyi örömet találsz... talán csak az a
néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan át
hághatatlanul burkol be.

Gondolnom kell, többet kell gondolnom arra, hogy tudok jó is len
ni, hogy van bennem jó tulajdonság is. Dédelgetni kell magamban
a jót, hadd növekedjék, hadd terjeszkedjék!
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Lelkünk rejtett zugaiban kicsi isteneket, bálványokat tartunk. A
tűz, melyet az Úrtól kaptunk, kell, hogy elégesse ezeket. Mi ben
nem a pici bálvány-kép? Mikor a fa nedves és ég, épp így, mikor
engem éget a tűz: keményebb kézzel nyúl hozzám az Úr: füstölök,
nem akarok égni. Egy szociális testvér fáklya. Bevilágítani az utat
az embereknek, amelyen az Úristenhez juthatnak.

A lelki szegénységet kérnünk kell az Úristentől. Javainknak ura Is
ten, s adja vagy megvonja, ahogyan neki tetszik. Ha valóságban
szegény vagy, légy igazán az. Csinálj a szükségből erényt. Az em
ber amiatt panaszkodik, ami nem tetszik neki. Igen, akarom egé
szen elveszíteni magamat, hogy egészen megtaláljalak, birtokolja
lak, Jézusom. Sokat fogok gondolkozni, hogy mik azok, amik aka
dályozzák, hogy elveszítsem magamat. Tudom, ha valamitől ide
genkedem, valamit nem csinálok szívesen, akkor ez akadálya a
magam meghalásának. Ezt akarom felidézni, valahányszor ilyesmi
elé kerülök!

Ma nagyon figyelem magam, hogy milyen vagyok az apró napi
eseményekben?!. .. Ha valami nem tetszik, kétszeres örömmel aka
rom csinálni, és Krisztusnak adni! Nem igyekezni letagadni, ha rá
bukkanok a rosszra, hanem üstökön ragadni, - csak az segít! És
ilyenkor, egy pillanatra, csak pillanatra, Krisztus elé állni lélekben,
és azt mondani: "Látod, ez van bennem, de észrevettem, megfog
tam, ki akarom dobni. Segíts Jézus!"

Gyermekké lenni! - Nem szabad semmiből nagy problémát, nagy
tragédiát csinálni, hanem minden bajjal, nehézséggel egyszeruen,
gyermeki módon az Úristenhez menni, Neki megmutatni. Az is
olyan csodálatos, hogy mennyire segít az Úr, ha az ember egészen
egyszeruen átadja magát neki! Csak az akarat kell az Istennek, hogy
akarjam, amit ő akar, a többit mind-mind hozzáadja ajándékba.

3. Egyre odaadóbb szeretettel

Mindjobban ráébredek arra, hogy az embernek nincs senkije
Krisztuson kívül. .. Krisztusom, Te úgy látod lelkemet, ahogy én
nem tudom, ugye tudod, hogy egész lélekkel Téged akarlak, Té
ged kereslek. Először úgy próbáltam, hogy "emberszíveken át Is
ten felé", most azt akarom, hogy Krisztus szívén keresztül jussak
el az emberekhez.

Akiket nem tudok érzelmileg szeretni, azokat megpróbálom Krisz
tusért nagyon szeretni. Sok szeretet akarok adni magamból. Váloga
tós vagyok a szeretetben. Ez ellen küzdeni fogok. Amint találkoz
tam olyannal, akit nehéz elviselni, mosolyogni fogok rá, és egy rö
vid fohászt mondok érte. - Fogadd szívesen ezt Jézusom, és add,
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hogy ne feledkezzem meg erről, hanem tegyem is! Érted akarok
szeretni mindenkit. Megpróbálok szeretet árasztani kifelé magam
ból. A szeretet oly csodálatos erő, hogy átformál, átgyúr mindent.

A szeretetről elmélkedtem. Jézus háromszor kérdezi Pétert, sze
retsz-e engem, Péter háromszor felel, hogy igen. Minket nem kér
dez így. Nekünk másként is kell felelni. Felelős vagyok testvéreim
lelkéért! Szeretni kell hát nagyon. A testvéreim iránti szeretete fele
let az Úrjézus kérdésére! Tavaly olyan sokat kínlódtam, mert egye
seket oly nehéz volt elviselni. És akkor csináltam azt, ami aztán
olyan volt, mint egy varázslat, hogy szinte egészen eltörölte az un
szimpátiát. Valahányszor találkoztam az illetővel, mindig egy
röpimát mondtam érte. Csak ennyit: Jézus, segítsd meg! Áldd
meg! És ez nagyon jó... Ezt nem szabad soha elhagyni!

Édes Jézusom, szeretném, ha napközben sokat tudnék rád gondol
ni. Nemcsak neked élni és neked dolgozni, hanem egy-egy gondo
lattal, egy-egy röpimával felröppenni Hozzád.

Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond. Itt ülök a kápolnában.
A Tabernákulum ajtaja nyitva, és benn van Jézus. Nézek Jézusra,
az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Add nekem szívedet!
Légy egészen az enyém. Szeress nagyon engem. Akard egész szív
vel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is! Légy békés. Légy
gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben, szemben gyermek,
akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket, mindenkiért meg
haltam, a Júdásokért is!!

Mindent szeretettel kell kezdeni! Sokszor azért állunk meg fél
úton, mert nem ezzel kezdjük a dolgokat. A napot is és minden
napot is szeretettel kell kezdeni. Ha tudnám a szeretetet mindig
felgyújtani magamban: Isten iránt, testvérek iránt, felebarát iránt!
- mennyi problémával volna kevesebb.

Mindenkit egyformán akarok szeretni. Nehéz nekem szeretni? Mi
nehéz benne? Talán neki is nehéz engem? Neki is teher az, és ne
kem is viselnem kell az ő terhét. Segíteni neki! Mi akkor nem téve
dünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük, amit Isten. Nem elég
szeretni, rendezetten kell szeretni.

Hogyan vagyok az elviseléssel? Akit nehéz elviselnem, miért ne
héz? Vizsgáljam magam: mit tettem, hogy ezen segítsek? Mennyit
imádkoztam azért, akit nehéz elviselni? Próbáltam-e közeledni
hozzá? Igyekeztem-e lelkemben, szívemben őszintén leküzdeni az
ellenszenvet és igyekeztem-e őszintén felindítani a szeretetet?
Gondolkoztam-e azon, hogy mi benne a jó, szeretetreméltó: Vagy
csak mindig hibát vettem észre és azt ápolgattam magamban? Mai
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elhatározásom: keresni fogom azokban a jót, akiket nehéz elvisel
nem ... Mentegetni fogom őket magam előtt! Megpróbálok szerete
tet indítani irántuk! '" Hiába szeretem Krisztust lángolón, égőn,

ha jegyesei iránt nem érzek szeretetet, nem ér semmit!

Szeretni, mikor szeretnek, mikor tele van a lelkem érzelemmel, 
semmi! Szeretni, mikor nehéz, mikor talán a szívemnek panasza
van, fáj, mikor ellöknek. Ez, ez kell az Úristennek! S ezt meg fo
gom próbálni. Meg akarom kezdeni, ha százszor is belebicsaklom,
mindaddig, míg sikerülni fog! A szeretet nagyon jó, csak néha na
gyon nehéz szeretni. Most is. Az ember válogatós. Édes Jézusom,
segíts! Tied legyen minden. Add, hogy egészen, feltétel nélkül tud
jak szeretni. Hogy senki se legyen "idegen" nekem.

Oh, az Isten szeretetétől semmi sem választ el hamarabb, mint a
szeretetlenség emberek iránt. Érted akarok szeretni mindenkit.
Megpróbálok szeretet árasztani kifelé magamból. A szeretet oly
csodálatos erő, hogy átformál, átgyúr mindent. Sok az érzelmi sze
retet bennem. A szeretetet kamatoztatni kell. Ott kell szeretnem,
ahol nehéz. Ez a kamatoztatása a szeretetnek. Ahol könnyű, ott
nem érdem, ott hamar önmagamat keresem, de ahol nehéz, ott az
Úr Krisztus. - Szeretni akarok!

4. Egyesülés Krisztussal

Nagyon akarom szeretni a Szentlelket, melegen ... Naponta több
ször akarok egy-egy pillanatra felemelkedni a Szentlélekhez.

Nélküled nincs élet, Nélküled nincs semmi! Add, hogy nagyon,
mindent felégetően lobogjon szívemben az Irántad való szerelem,
az Utánad való vágyakozás! Édes Krisztus, Sponsusmeus!

Felszítani a szeretet az Úristen, az Úrjézus iránt!
Hogyan lehetséges az, hogy nem szeretem azt, akit az Úrjézus

jegyesének választott? Nem tudom, hogyan lehet, de látom,
hogy van, mert szívemben rombol ez. De felteszem, hogy min
dent elkövetek, hogy szeressek!

Legnagyobb könyörgésem, mindig visszatérő kérésem: add, hogy
mindig jobban szeresselek! Ámen!

Milyen rossz ez a fásultság és szárazság. Úgy ülök, mint egy darab
fa itt a kápolnában. Pedig tudom, most is úgy lángol a szeretet
Krisztus után, mint máskor, csak valami nehéz és nem tud előtör
ni. Krisztusom, csak Téged szeretlek, csak a Tiéd akarok lenni. A
Te akaratod, hogy engem most ez a nehézség megüljön. Elfoga
dom készségesen, és megpróbálok hálát adni ezért.
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Most megint itt ülök a kápolnában elmélkedés alatt: minden gon
dolat nélkül. .. Csak ülök, ülök és közben viaskodnom is kell- kí
sértő gondolatokkal! - Ezt is el kell viselni! Ezt a nagy buta szá
razságot, amiben most vagyok. Jó Jézusom így is a Tied vagyok,
mindig és mindenen keresztül!

A kísértésben csak a tabernákulum előtt kapok erőt, a nyugtalan
ságot csak az tudja megnyugtatni. .. a búmat csak ő érti meg, csak
ő bocsátja meg, a hitványságot csak ott mutathatom meg úgy,
hogy nem megvetést, hanem szeretetet és megértést kapok, a
gyengeségem csak itt lesz erőssé, minden negatívumot csak ő tesz
pozitívummá.

Ó, ha tudnám egész értékében megérteni, megbecsülni és értékelni
a szenvedést. Akkor örömmel fogadnék mindent. Így? - Félek a
szenvedéstől és száz meg száz egérutat keresek, hogy megszök
hessem előle. Milyen jó az Úristen, hogy mindig és mindig, újra és
újra megpróbál. Jézusom, Te tudod, hogy nagy önszeretetemben
és kevélységemben én nem akarom a szenvedést, nem keresem, de
tudod azt is, hogy mindent meg teszek, hogyha küldöd, akkor
készségesen tudjam elfogadni.

Te látod Jézus, szívemnek minden vágya, hogy egészen Tied le
gyek. ... Jézusom, áldd meg ezt az elhatározásomat, és segíts, se
gíts! Ne engedd, hogy egy pillanatra is, csak porszemnyire hűtlen

legyek! Vállalni akarok minden megpróbáltatást, kísértést, amit
adsz, csak azt kérem, hogy ugyanakkor erősséget, erősséget, kitar
tást is adj!

Semmi sem fontos, csak az, hogy hogyan szeretem az Úristent, az
Úrjézust! - Egész lelkemmel bele kell kapcsolódnom! Mindig,
minden körülmények között, még a legborzasztóbb kísértés idején
is rendületlenül kell hinnem Benne, s abban, hogy szeretet az
egyedüli, ami megszabadít!

Minden pillanatban készen kell lenni Isten akaratának teljesítésé
re. - Mi ez? Miről van szó? Minden pillanatban... mindig ... ál
landóan! Nem amikor nekem tetszik, nem amikor nekem jó, ha
nem mindig készen lenni ... Úgy dolgozom-e lelkemen, hogy az
kész minden pillanatban lemondani önmagáról? ... Nem marad-e
bennem, szívem mélyén valami, ami meghiúsítja azt, hogy egé
szen, odaadottan teljesítsem Isten akaratát? ... És milyen örömmel
tudom teljesíteni akkor, ha a saját akaratomról kelllemondanom?

A Te szereteted, Krisztus, űzzön, hajtson, sürgessen, küldjön, dolgoz
zon, lángoljon bennem, mindhalálig, mindörökké. Amen. Alleluja!

730



5. A közösség édes terhe

Mária látogatása. Rokonhoz megy, mert segíteni akar. Tudja, hogy
szükség van rá, s ezért vállalkozik a nagy útra, a fáradságra: átkel
ni a hegyeken. Krisztust hordja a szíve alatt, s ezért a fáradságot
nem érzi, vagy ha érzi is, olyan boldogság tölti el, hogy boldogan
viseli a fáradságot. Tanulság: a felebaráti szeretet kifejezéséért, a
másokat szolgálásért vállalnom kell a "hegyeken" való átkelést: a
fáradságot, nehézséget, kellemetlenséget, sőt néha a félelmet is. 
Krisztust kell hordanom szívemben, akkor boldogan viselem a fá
radságot. In concreto: mostani egész munkabeosztásom a mások,
főként a szegények szolgálata. Éppen ezért nem szabad lankadni.
Ha még oly fáradt is vagyok, meg kell tenni mindent. A látszólag
legunalmasabb, legközönségesebb, legközömbösebb munkát is ab
ban a tudatban kell végezni, hogy az szeretetszolgálat a szegé
nyeknek, ha nem is közvetlenül, de közvetve.

Minden, nemcsak a holt tárgyak, hanem mindenki, az emberek,
munkatársak, testvérek, elöljárók, számomra az üdvösség eszkö
zeivé lehetnek vagy válhatnak, ha nem azok. Tőlem függ, hogyan
fogadom, hogyan dolgozom fel, hogyan hasznosítom! Igen, igen!
Töltekezni akarok ezzel, eltelni csordultig, s így élni életemet!
Mindent mennyei Atyám ad, küld, rendez körülöttem. Ő, aki sze
ret, azt akarja, hogy szeressem, s üdvözüljek! Üdvözlégy életem,
Atyám akarata. Üdvözlégy Társaságom, hivatásom, családom, ha
zám, szülőföldem, munkaköröm, otthonom, beosztásom, egészsé
gem, fogfájásom, kézimunkám, mind, mind azért vagytok, hogy
segítsetek Atyámhoz! Mindent úgy fogadni, mindenben ezt látni.
Amen.

Ma délután egészen hirtelen kimondhatatlanul nagy kegyelmet
kaptam az Úristentől. Egy pillanat alatt hirtelen világosan átlát
tam, hogyafogadalmaimat - bár évek óta fogadalmas vagyok és
sokat elmélkedtem róluk - nem is éltem át. Tudtam mindent,
amit a fogadalmakról tudnom kellett, de nem volt valóság és élet
benne! S hogy ezt megtudtam, ez igen nagy kegyelem! Éppen tér
det hajtottam az oltár előtt, s a keresztútra készültem, s ekkor kap
tam a kegyelmi indítást, s valahogy úgy érzem, hogy amiért oly
sokat imádkoztam, most kaptam meg: a megtérés kegyelmét!
Igen, egy új életnek kell kezdődnie ez után a lelkigyakorlat után:
fogadalmakban öntudatos, fogadalmakat átélő életnek! Mert
Krisztus akarja, azért akarom élni a tisztaság, engedelmesség, sze
génység és testvéri szeretet fogadalmas életét. S nem elég tárgy
szerint élni, hanem a szellem szerint is egészen nagystílűen! Nem
pepecselgetve, nem kicsinyes kedve, nem méricskélve! Hanem
egészen! Oh Istenem, aki nekem ezt a nagy kegyelmet adtad, a vi
lágos látás kegyelmét, add meg az erősség kegyelmét is, hogy vég-
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re tudjam hajtani, át tudjam élni, ha kell hősiesen is a fogadalmak
kegyelmi életét. Tehát semmi új elhatározás, hanem ez: fogadal
maimon keresztül Krisztushoz kapcsolódás! Egység Krisztussal!
Tisztaság egység, engedelmesség egység, szegénység egység, sze
retet egység! S ha ezt sikerül Isten kegyelmével megvalósítani, ak
kor ez több mint fogadalmas keretben való élés, ez Krisztusba ol
vadás lesz! Amen. Ehhez akarom kérni a Szentlélek Úristen hét
ajándékát és az édes Szűzanya segítségét!

Nehéz a közösség és nehéz a testvérekkel együtt élni? Miért? Jól
tudom, hogy nem szeretnék közösségen kívül élni, nem tudnék
már másként élni, mint így. Jézusom, bizonyára Te akarod, hogy
nehéz legyen, hogy minden alkalommal oda kelljen adni azt, ami
hez legjobban ragaszkodom. Honnan van ez az irigység bennem,
ami mostanában annyira nyugtalanít? Miért és mit irigykedem?
Ha nem tudok repkedve, örömmel, ujjongva szeretni, akkor mit
kell tenni?

Bátran, hűségesen, becsületesen, keményen, minden nehézség
ben kitartani. Kitartani! Hűségesnek lenni! Még a hűtlenség leg
távolabbi gondolatát is elűzni! Ó mennyi minden csábít hűtlen

gondolatra. Ha kevélységem lázadozik, nyomában ott jár a hűt

lenség kísértése. Ha irigykedem, ha elégedetlenkedem, nyugta
lan vagyok, - a hűtlenség gondolata be-beférkőzik hozzám! Pe
dig én hűséges akarok lenni és maradni mindhalálig. Hűséges

mindenen keresztül!

Nagy megpróbáltatáson mentem keresztül. Elvétetett tőlem a test
vérruha. Vádak hangzottak el ellenem, melyeknek volt ugyan
alapjuk, de valóságban mégis mások voltak, mint ahogyan ide ke
rültek. Olyan képet kaptak rólam az Elöljárók, hogy csodálkozom,
hogy ezek után megtartottak. Azt hittem, minden összeomlik,
csak az Úr kezébe kapaszkodtam, semmi más reményem nem
volt. És hallgattam. Nem próbáltam igazolni magam. Tudtam,
hogy hiábavaló. Az Úrra bíztam mindent! S most milyen jó, mi
lyen nagyon jó minden! Az Isten felemelt! Igazolt! ... Mit ért vol
na, ha én akartam volna magam igazolni? Ha kerestem volna ér
veket igazolásul? Hittek volna? Csak Tebenned bízom és mindig
Rád hagyatkozom, Uram, Istenem!"

Édes Jézusom! Hallottam hívásodat, mikor a világból a Társulatba
hívtál. Akkor otthagytam kedves otthonomat, Anyámat, enyéimet
és szeretett munkakörömet. Te tudod, hogy miről volt a legnehe
zebb lemondanom: a dohányzásról. Csakis Érted és senki másért,
semmi másért nem mondtam le erről. Azóta árasztod bőségesen,

túlcsorduló áradással kegyelmeidet rám.
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Most ismét itt vagyok, hogy Irántad való szeretetből s mert hívá
sodat érzem, elmenjek. Messzi idegen világba, a bizonytalanságba.
Te tudod legjobban, mennyire fáj a szívem, mikor el kell hagyni
hazámat, szülőföldemet és Anyámat. Itt kell hagynom kedvesei
met a bizonytalanságban gyűlölködő, acsarkodó, pogány világ kö
zepette. Itt hagyom drága szívemhez nőtt munkakörömet, s me
gyek egyedül Érted, irántad való szeretetből. Oh édes Jézusom,
áldd meg vállalkozásomat, légy Te velem, Te légy egyedüli jutal
mam. Enyéimet neked adom, Te őrizd, te óvd, Te pártfogold őket!

Ámen!

6. Engedelmesen a halálig

Életünket kell áldoznunk testvéreinkért. A SZTT tagjai legyenek
készek Krisztusért és egymásért életüket adni.

Tudatosan keresni: mit akar az Isten, s nem mit akarok, mit szeret
nék én!

Mindig és mindenben Isten akaratát teljesíteni. Uram, Te tudod,
hogy egészen ezt akarom. Növeld, erősítd, öntudatosítsd bennem
ezt! Hogy mindig és mindenben a Te akaratodat keressem. A leg
kisebb, legcsekélyebb dolgok mélyén is meg lehet találni Isten aka
ratát. .. Minél nehezebb az ő akaratának teljesítése, tegyem annál
nagyobb odaadással.

Igen, vágyódom szenvedés után, de mikor megjön, akkor félek
tőle. A magam kigondolása szerint szeretnék szenvedni, nem az
Úristen akarata szerint. Tehát itt gyökeres változást hozni! Minden
szenvedést elfogadni! Legyen az bármilyen: betegség, sikertelen
ség, ügyetlenség, félreismerés, bűnből, hibából való megvetés, ci
garetta utáni vágy (igen ez isl), szeretetlenség mások részéről, nem
megfelelő lakás, másokkal együttlakás stb. stb. minden, ami nem
jó nekem, ami fáj, hiányzik vagy bosszant: szenvedés lehet, mely
től megtisztulok, még közelebb visz Istenhez! Igen még a nem
megfelelő munkatárs is!

Sára, kezdj el vé~re élni, komolyan élni és komolyan meghalni.
Elni egészen az Uristennek, és meghalni egészen magadnak!

Az is olyan csodálatos, hogy mennyire segít az Úr, ha az ember
egészen egyszerűen átadja magát neki! Csak az akarat kell az Is
tennek, hogy akarjam, amit ő akar, a többit mind-mind hozzáadja
ajándékba.

A teremtett dolgoktól való megválás megkönnyíti a halálunkat.
Ha meghalunk Jézussal, akkor fel is támadunk Jézussal. Ha Krisz-
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tussal egyesülve vagyunk, akkor osztozunk az ő sorsában. Krisz
tusnak a győzelme a halál felett: közös győzelem.

Készen kell lenni az odaadásra. Ó, annyi van, amit még oda lehet
adni. Hogy ragaszkodom apróságokhoz. Hogy ágaskodom egy-egy
munka ellen. Az odaadás szorosan összefügg a szeretettel. A legki
sebb, legcsekélyebb dolgok mélyén is meg lehet találni Isten aka
ratát. Atyám akaratát. Milyen jó ez így! Az Atya mindig a legjob
bat akarja. Még akkor is, ha néha érthetetlen és nehéz, Ű a legjob
bat akarja.

Alleluja! Ecce ego, mitte me! Alleluja! Itt vagyok Uram, engem
küldj!

Szeretni akarom a halált! Nem félek a haláltól, bár egyszer megen
gedted, édes Istenem, hogy átérezzem a halálfélelmet. És nem tu
dom, hogy majd ha elérkezik életemnek ez a legszebb, legnagyobb
és legnehezebb órája, vajon nem kell-e szörnyű halálgyötrelmet
kiállanom! Már most készülök a halálra! Készülök, hogy minden
nap keresek alkalmat önmagamnak a meghalásra. Hogy szívesen
fogadjam mindazokat a dolgokat, ítéleteket, rólam való gondola
tokat, bírálatokat, melyek megsemmisítők,melyek megalázók! 
Tudatosan akarom legalább minden rózsafüzér előtt felindítani
ma6amban flzt a gondolatot, hogy most a halálért is imádkozom
SZUZANYAMHüZ! Imádkozni akarok a jó és istenes halál ke
gyelméért!

Így felkészülten várni az új munkaévet. Nem tudom, mit hoz: ki
meneteIt Brazíliába vagy végleges lemondást erről. De már most
készülni akarok, hogy akár ezt, akár azt, mint Isten legszentebb
reám vonatkozó akaratát tekintsem és úgy fogadjam. - Talán egé
szen máshová visz, ahova nem vágyódóm, ahova nem kívánko
zom, mindegy. Deo gratias mindenért. Tégy velem, amit akarsz,
édes Jézus!

Minden úgy történjen, amint akarod. Én mindent készséges lélek
kel akarok elfogadni, még ha minden csepp véremet oda is kell
adnom.

Ahová viszel, oda akarlak követni. Örömmel, boldogan, készsége
sen, szabadon....Uralkodjék bennem a te akaratod!

Ó, Istenem, nem akarok más akaratot, mint a Tiédet! Úgy hordozol
engem kezeden, mint egy gyermeket. Hálát adok neked, Uram...
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