
PUSKELy MÁRIA

Boldog Erzsébet lelkisége

1984. november 25-én II. János Pál pápa boldoggá avatta Szentháromságról nevezett
Erzsébet dijoni kármelita nővért. Lisieux-i Szerit Teréz .Jelki testvérét", ahogyan őt

Hans Urs von Balthasar nevezi. Az egyház a boldoggáavatás aktusával hivatalosan is
példaképnek ismerte el. Lelkiségének néhány sajátos vonását szeretnénk most be
mutatni azoknak, akiknek életében nincs semmi rendkívüli, akik egyszeru. "hétköz
napi kercszténvck". de akik tudják, hogy életük a Szentháromság szeretetének meg
ismételhetetlen csodája.

Életérol nem sok feljegyeznivaló akad. Marie Elisabeth Catez 1880. július 18-án
született. Édesapja Franccis Joseph Catez kapitány. Anyja, Marie Rolland törékeny,
de rendkívül erős akarattal megáldott asszony. Elisabeth és húga, Marguerite nem
sokáig élvezik apjuk szeretetét; Catez kapitány 1887-ben váratlanul meghal. Az anya a
két kicsivel szerényebb házba költözik. A két kislány természete elüt egymástól. Eli
sabeth rendkívül élénk, temperamentumos, haragkitörései, a "jelenetek" gyakran
megrémítik környezetét. Guite viszont csendes, mindenben alárendeli magát paran
csolásra hajló nővérének. Elisabeth nyolcéves korában végzi el első szentgyónását, és
ettől kezdve elszánt következetességgel birkózik indulatos természetével.

A két gyerekhez házitanító jár, ezenkívül Elisabeth a városi konzervatóriumban
zorigorázni tanul. Nem hétköznapi tehetség, már az első években ragyogó karriert jó
solnak neki. 1891. április 19-én lesz elsőáldozó. Ekkoriban kezd naplót vezetni. A he
lyesírási hibákkal bőven megtüzdelt oldalak arról tanúskodnak, hogy vidám, szereti
az életet, de acélos akarattal fegyelmezi önmagát, hogy Jézusnak és édesanyjának
örömet szerezzen. Tizenhárom éves korában elnyeri a dijoni konzervatórium zenei
versenyének első díját. Anyja igyekszik megóvni az önelégültségtől, legszebb teljesít
ményét is csak "megjárja" szóval jutalmazza. Egy alkalommal édesanyjával látogatást
tesz a város kármelita kolostorában. Itt hallja először. hogy neve, Erzsébet, ennyit
jelent: "Isten háza". A kislányt elbuvöli a valóság. hogy soha nincs egyedül; ettől kezd
ve gyakran vonul vissza önmagába, hogy lelke isteni Vendégével beszélgessen.

Lassan bekerül a dijoni szalonok világába. Mindenütt szívesen látják, elismeréssel
hallgatják zongorajátékát. Az anya boldogan nézi, milyen ügyesen táncol, teniszezik.
Egymást érik a meghívások. Senki sem tudja, hogy tizennégy éves korában tisztasági
fogadalmat tett, és hogy szívében már felhangzott a hívás: "Kármel". Részt vesz a
plébánia életében is, tagja a Mária Társulatnak. katekézist tart a dohánygyári munká
sok gyermekeinek, eljár a népmissziók ra. lelkigyakorlatokon vesz részt. Anyja sze
retné férjhez adni. és kérőkben nincs hiány. Tizenhét éves korában beszél először

anyjának a Kármelről. Az eredmény anyja tilalma: be sem teheti a lábát a kolostorba.
Elisabeth engedelmeskedik, bár nagyon szenved. Tizenkilenc éves. amikor anyja fel
oldja a látogatási tilalmat, és megígéri, hogy mihelyt Elisabeth elérte nagykorúságát.
ö nem ellenzi többé belépését.

Két év múlva anyja újabb halasztást helyez kilátásba. De Elisabeth sarkára áll. és
nagykorúságára hivatkozik. Végre is 1901. augusztus 2-án lépi át a dijoni Kármel kü
szöbét. Négyhónapos próbaidő után, december 8-án kapja meg a Kármelhegyi Bol
dogasszony sarutlan nővérei remetcruháját. Kemény kísértésekben. megpróbáltatá
sokban, a szellem passzív tisztulásában eltelt újoncideje után, 1903. január ll-én teszi
le ünnepélyes örökfogadaImát (akkoriban még a noviciátus után azonnal örökfoga-

171



dalmat tettek). Munkaköre: másodportás és a varrodában segít, valamint a szokásos
kolostori teendők szolgáltatják szerzetesi élete kereteit. 1905 elején jelentkeznek az
Addison-kór elso tünetei: állandó fejfájás, gyomorgörcsök és nagyfokú fáradtság. Álla
pota rohamosan rosszabodik, 1906 nagyböjtjében már halálát várják. Az utolsó hóna
pokban napi egy pohár tej a tápláléka. Csontta-börré soványodik, a kór szétmarja
gyomrát, elégeti nyelörendszerét: az utolsó három hétben még agyvelőgyulladás is
súlyosbítja állapotát. Mindenszentek ünnepén áldozik utoljára. Kilencnapos agónia
után hal meg, 1906. november 9-én. Utolsó érthete szavai: "Megyek a világosságba, az
életbe ... a Szcretethcz!"

Elisabeth élete a harmadik köztársaság idejére esik. Elkeseredett küzdelem folyik
az állam és az egyház szétválasztásáért. Az errol szóló törvényt 1905-ben mondják ki.
A szerzeteseket is sújtó törvény sok gondot okoz a francia egyháznak. A katolikusok
körében megerősödik az engesztelés szükségességének gondolata. A gyarmatosítás
növeli, olykor aránytalanná duzzasztja a nemzeti öntudatot, fokozza a pénzhajszát.
Amínt Avilai Teréz idején a konkvisztádorok, úgy indulnak a XIX. század második
felében a franciák Indokína, Észak-Afrika és Madagaszkár felé. A közvéleményt
hosszú ideig a Dreyfus-ügy tartja lázban. EI-ős az antiklerikalizmus, az egyházellenes
hangulat. A közvélemény alakításában olyan írók játszanak szercpet, mint Renan,
Zola, A. France, Maupassant ... Feltételezhetjük, hogy jól óvott környezetében Elisa
beth nem olvasott semmit ezektol az íróktól, de a társadalmi élet kommunikációs
hullámai hozzá is elég híranyagot szállíthattak ahhoz, hogya fiatal leány érzékclje a
francia társadalom és egyház súlyos válságát. Elisabeth sokat imádkozik a hitetle
nekért. teljes szívvel kapcsolódik be az engesztelési mozgalomba. Később élete egyik
vezérmotívuma lesz az a meggyőződés, hogy - miként Szent Pal - kiegészítse testében
azt, ami Krisztus szenvedéséböl hiányzik az egyház javára.

Belső életének irodalmi forrásai a legszükségesebbekre korlátozódnak. Fiatal leány
korában édesanyja révén ismerkedik meg Avilai Szent Teréz gondolataival. Később

nagy hatást gyakorol rá A tökéletesség útia, felismer! benne saját imatapasztalatát.
Keresztes Szent János múveivel már csak a Kármelben találkozik. Élcte végéig egyik
legfőbb lelki tápláléka marad a Szellemi páros ének és az Éló" sreretetláng. Viszonylag
hamar kezébe jut az 1897-ben meghalt Lisieux-i Teréz önéletírása, az Egy lélek törté
nete. Különös szerctettel vonzódik a XIII. századi német misztika legkiválóbb képvi
selöjéhez, helftai Szerit Gertrúdhoz. Halálos ágya rncllett gyakran olvasnak fcl Szerit
Gertrúd imáiból. Talán az első helyen kellett volna említenünk Szent Pált. "Az örök
életet közli velem" - mondta róla. Környezete Szent Pál kis teológusának nevezte öt.
Kedvencei közé tartozott a francia nemzeti hős, Jeanne d'Arc. Példáján buzdulva ti
zennyolc éves korában felajánlja magát hazájáért. Különös tisztelette! veszi körül
védőszentjét,Árpád-házi Szent Erzsébetet. Feljegyzéseiben gyakran idéz Szcnt Ágos
tontól, Areopagita Dénestól. valamint Lacordaire-töl. Kora janzenista szellemű iro
dalma nem hagyott nála nyomot.

Elisabeth introvertált típus, aki belső végtclcn]e közegében asszimilálja kora és
környezete üzenetét. Húszéves korában ezt jegyzi fel Naplójában: "Igen. itt belül élek,
abban a pici cellában, amelyet Te építesz szívemben, önmagamnak abban a kicsi sar
kában, ahol Téged látlak, ahol Téged olyan jól megtapasztallak ... "

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet karizmáját nem könnyü megragad
nunk, annyira rejtett és alapvetöen egyszerű. Lelkiségének három alapvető vonása
azonban világosan kirajzolódik elottünk: Isten bennünk lakása. - A csend és összesze
dettség aszkézise. - Krisztus-központú lelkiség.
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Isten bennünk lakása

A kis Elisabeth a dijoni Kármel társalgójában hallja elöszor, hogy lelke a Szent
háromság lakóhelye. Életre szólón megmarad benne ez az élmény. Belép a belső vár
kastélyba, hogy életét ezután teljesen "odabent" töltse, "Istenem", "az én Hárrnam"
társaságában. Gyakran felidézi magának a keresztség áldott pillanatát. "Isten arra
rendelt benneteket - írja két kis unokahúgának -, hogy Fia képmásai legyetek.
Isten a szent keresztségben Fiába öltöztetett benneteket, hogy gyermekei és egyben
eleven templomai legyetek." A keresztségben kapott név egész belső életének szirn
bólurnáva lett. Hite arra készteti, hogy válaszoljon a benne élő és múködö Szeretet
nek. Egyik barátnője így emlékezik vissza rá: "Egészen a Szentháromság foglalta le. A
Szentháromság volt számára a minden. Utolsó találkozásainkon már alig beszélt,
annyira el volt merülve a Szentháromságban. Belül élt. Gyakran mondta: »Ugy ér
zem, itt van!« - és olyan mozdulatot tett, mintha két karjában tartaná és szívéhez
szorítaná Ot." Természetesen Elisabeth nem érzésekről, szentimentális élményről be
szél, hanem a hitben és a szeretetben megélt titokzatos valóságról. O is küszködik
azzal, hogy szegényes szavakkal, gesztusokkal fejezze ki a kifejezhetetlent.

"Isten bennem és én Őbenne" - belépésekor ezt a mottót választja magának élet
programul. Beöltözésekor kapott új neve megerősíti ezen az úton. Néhány napos kár
melitaként ezt írja Angles kanonoknak: "Még nem mondtam, mi a nevem a Kárme
len? Szentháromságról nevezett Mária Erzsébet. Úgy tűnik, ez a név különleges hiva
tást jelöl. Nemde csodaszép? Mélységesen szeretem ezt a misztériumot, beléveszítem
önmagam." Egy másik levélben így mutatkozik be: "Szentháromságról nevezett Er
zsébet vagyok, aki eltűnik, elvész a Háromban, aki hagyja, hogya Három teljesen ha
talmába vegye."

Keresztes Szerit János nyomán Elisabeth "lényünk legmélyebb központjának" ne
vezi a Szentháromság lakóhelyét. "Ez az a mélység, amelybe bele kell vetnünk és ve
szítenünk önmagunkat; a szerctet e bennünk húzódó mélységében vár ránk a bol
dogság, ha oda hűségesen visszatérünk." Ezt a bensőséges életközösséget - vallja Eli
sabeth - csak az a "túlságosan nagy szeretet" (Ef 2,4) hozhatta létre, amellyel az Atya
a Fiúban szeret minket. "Túlságosan szeret engem!" - ismétli gyakran Szent Pál nyo
mán. Ez a kihívás meghaladja minden elképzelését, vágyát, álmát, újabb és újabb
merész válaszok ra készteti. "Amikor valami szenvedés vagy apró áldozat jelenik meg
a láthatáron, gondoljunk mindjárt arra, hogy szeretetünket bizonyíthatjuk Annak, aki
túlságosan szeretett minket." "Minden pillanatban megtapasztalom a szomjúságot,
hogy szeretettel viszonozzam a szerctctet." "Szeretete túlságosan nagy szeretete: íme
ez az én földi »látornásom« ... Megértjük-e valaha is.mennyire szeret minket?"

1906 nyarán, amikor már tudja, hogy közel a beteljesedés, szeretne valami nagyon
szépet adni azoknak, akiket a legjobban szeret. Így születnek meg édesanyjához írt
legszebb levelei, valamint egy összefoglaló elmélkedéssorozat; ez utóbbit húgának,
Guite-nek készíti. "Tanítása" egy fiatal, kétgyermekes anyának szól. Szeretné húgát
ráébreszteni arra, hogy mennyországot hordoz magában. Írásának tehát ezt a címet
adja: Hogyan találhatjuk meg az eget a földön? "Ha ismernéd Isten ajándékát" (Jn 4,10)
- mondta egy alkonyon Jézus a szamariai asszonynak. De mi más Istennek ez az aján
déka, ha nem O maga? "Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be" (Jn 1,11) - mond
ja a szeretett tanítvány. Keresztelő Szent János pedig méltán vádolt oly sok lelket:
.Köztetek áll az, akit nem ismertek", bennetek él, akit nem ismertek (Jn 1,26). Ha
ismernéd Isten ajándékát! Van egy teremtmény, aki ismerte Istennek ezt az ajándé
kát, aki ennek legkisebb részét sem veszítette el, aki oly tiszta, oly ragyogó volt, mint
ha maga Fény lett volna: "Speculum justitiae"; egy teremtmény, akinek élete annyira
egyszerű volt, annyira elveszett volt Istenben, hogy szinte csak ezt lehet róla mon-
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dani: "Virgo fidelis". Ő volt a hűséges Szúz, aki mindent "megőrzött szívébcn" (Lk
2,51). Kicsinek tartotta magát; oly összeszedett volt a templom rejtekében, hogy ma
gára vonta a Szentháromság tetszését ... Az Atya e gyönyörű teremtmény fölé hajolt,
aki annyira nem volt tisztában szépségével, és azt akarta, hogy az időben Anyja le
gyen Annak, akinek Ő Atyja az örökkévalóságban. Akkor a szerétet Lelke, aki végre
hajtja Isten minden múvét, reá szállott, a Szúz pedig kimondta a maga .Lcgycn't-jct.

Elisabeth átélt alapigazságokat közöl húgával. meglepően tárgyilagos hangon, szin
te személytelenül objektíven. Valóban, a halálos beteg fiatal kármelita egészen a hit
ből él, a hitben éli meg Isten szeretetének misztériumait. Maga is hangsúlyozza, hogy
hite sötét, szeretete nem érezhető, reménye kizárólag Istenben horgonyoz. Írásaiból
az a kép tűnik elénk, amelyet Keresztes Szerit János az átalakuló egyesülésben élők

ről rajzol meg: akaratukat átizzította a szeretet, emlékezetük teljesen megtisztult és a
remény hatja át, értelmüket pedig kizárólag a hit vezérli. Keresztség - Isten bennünk
lakása - hivatás Isten Fia képmásának kialakítására - az istenszeretet teremtő és át
alakító ereje: ezek Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet belső dinamizmusá
nak kimeríthetetlen energiaforrásai.

Hogyan valósítható meg mindez? - tehetjük fel joggal a kérdést. Hitben, csendben,
összeszedettségben. várakozásban, reményben - válaszolja.

A csend és összeszedettség aszkézise

Elisabeth nővér Keresztes Szent János közvetítésével magáénak vallja a pusztai
remeték tapasztalatát: lényünk minden képességének, szenvedélyének meg kell tisz
tulnia, a léleknek üressé kell válnia, csöndben, békében kell fészket raknia, hogy he
lyet adjon magában Istennek, meghallja a benne élő isteni Személyek szavát, érzé
keny legyen a Szentlélek minden érintésére. Voltaképp a szerel~es szívú ember
spontán gesztusáról van szó: meghitt örömben tartózkodik ott, ahol szeretik és vi
szontszerethet, boldog, hogy valamit adhat Kedvesének, s akkor nyeri el igazi béké
jét, amikor mindent odaadott, odaadta önmagát.

A csend több, mélyebb, mint az egyszerű külsö hallgatás. A külsö hallgatás csak az
első lépés; csendet kell teremteni érzékeink világában, egész lényünkben. A csend
figyelmet indukál, "szerelmes odafigyelést".

Jóllehet túlzott érzékenysége ellen szinte haláláig harcolnia kellett, Elisabeth rend
kívüli önfegyelrne, mély hallgatása már Kármelbe lépésekor megragadja a közössé
get. Nem kímélik meg a kísértések, az utolsó években - akárcsak "lelki nővére", Li
sieux-i Teréz - még azzal a gondolattal is birkóznia kell, vajon létezik-e egyáltalán Is
ten. Betegsége során, a csillapíthatatlan kinok idején megismeri az öngyilkosság kí
sértését, majd az utolsó időben a halálfélelem kínját. És mégis mindig összeszedett
nek, kiegyensúlyozottnak, szolgálatkésznek, a csendben és az imában elmerültnek
találják. Csak perjelnőjének vallja be gyermeki egyszerűséggel,hogya "fájdalom vá
rában lakik", hogy hite teljes sötétségbe borult. Ugyanakkor megtapasztalja, hogya
"Három" erőt ad neki mindezek elviseléséhez. "Ha tudnának a lelkek Istenre várni!"
- sóhajtja többször. Várni Őr';, elviselni a "Semmit", hogy így befogadhassák a "Min
dent!" A 45. zsoltárról elmélkedve többek között ezeket írja: "Figyelj, leányom, for
dítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát. A Király kívánja szépségedet. 
Ez a megszólítás egyben felhívás a hallgatásra is. Halljad ... és azért: hajtsd ide füle
det. El kell felejtened atyád házát, azaz mindent, ami a természetes élettel összefügg.
Feledd el népedet ... Ez a legnehezebb! Ez magában foglalja egész belső világunkat,
mindent: érzéseinket, érzékenységünket, emlékeinket és a különféle benyomásokat,
szóval az én-t. Ezt kell elfelejtenünk, elhagynunk."
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Elisabeth állandóan hangsúlyozza, hogy önmagunk elhagyása, a belső csend meg
teremtése a puszta hitben történik. "Ez már nem fátyol, ez már fal, amely elrejti Őt

előlem. Ez nehéz, miután az ember Őt oly közelről megtapasztalta . .. De a hit azt
mondja nekem, hogy mégis itt van. Mire jó az édes vigasztalás: az nem Ő! És mi Őt

keressük! Menjünk tehát hozzá a puszta hitben." "A hit szemtől szemben való látás
a sötétségben" - mondja meghatározásként. "A kármelita olyan lélek, aki puszta hit
ből él."

Halála előtt két hónappal kéthetes nagy lelkigyakorlatot tart, hogy előkészüljön a
hazatérésre. Perjelnője kívánságára röviden papírra veti egy-egy gondolatát. Följegy
zései a puszta hitben megélt boldogságról adnak képet.

Krisztus-központú lelkiség

Hans Urs von Balthasar szerint Elisabeth misztikája egészen Krisztus-kőzpontúés
ezáltal szentháromságos misztika. A cél a Szentháromság, az út Krisztus.

A huszonegy éves Elisabethnek Kármelbe lépése után néhány nappal kérdőívet

kell kitöltenie. Erre a kérdésre: - Mi a kedvenc könyve? - azt válaszolja: .Krisztus
lelke, mert az feltárja előttem az Atya minden titkát, aki a mennyben van." Egy más
alkalommal elöljárója az udvaron találja, amint a középen magasodó keresztet szem
léli mozdulatlanul. Kérdésére, mit csinál, a fiatal jelölt ezt válaszolja: "Elmerültem
Krisztusom lelkében." Azt kívánja, hogy Krisztus legyen "lelkének lelke", Ő imádkoz
zék, imádjon, cselekedjék, szenvedjen és szeressen benne. Tudja kezdettól. hogy
"képmássá" kell lennie: "Semmi mást nem akarok, mint Krisztussal azonosulni."
Nem erkölcsi erények elsajátítását tűzi ki tehát célul, hanem a teljes belső átalaku
lást, azonosulást a szcrctetben. "Helyettesíttetni" akarja magát Krisztussal, Krisztus
"meghosszabbított embersége" akar lenni. (Erőteljes kifejezéseit alig tudjuk a félreér
tés veszélye nélkül magyarra fordítani.)

.Krisztus itt van, imádkozik bennem, én pedig Őbenne." Elisabeth így akar "moz
dulatlan maradni az Atya előtt, Őt imádva, szcretve és engesztelve. Ebben a legmaga
sabb rendű aktivitást megkívánó .mozdulatlansagban", nyitott készségben akarja
Krisztus életét élni, aki nem tett mást, mint azt kereste, ami Atyjának tetszésére van.
A Megváltót szemlelve vallja: az Atya azzal tünteti ki, hogy megfeszített Fia képmá
sává alakítja. Egy hónappal halála elött egyik barátriojének igy számol be kimondha
tatlan öröméröl:

"Drága Cermaine noverkúrn. ha tudná, milyen isteniek barátneje napjai a Kárme
len! Napról napra gyöngebb leszek és érzem, már nemsokára eljön értem. Ismeretlen
örömöket tapasztalok és ízlelek. Ó milyen drága és édes a szenvedés öröme' Mielőtt

meghalok, az az álmom, hogy egészen a Megfeszített Jézusba alakulok, és ez oly nagy
erőt ad a szcnvcdéshcz! Nem lr-hct más eszményünk. mint hogy ehhez az isteni Mo
dellhez alakuljunk. Milven lángoló buzgósággal hoznánk áldozatot, vetnénk meg ön
magunkat, h" szemünk szüntelenül Őrá tekintene. Ha tudná, milyen kimondhatatlan
boldogságot ízlel a lelkem, amikor arra gondolok: az Atya eleve arra rendelt, hogy
megfeszített Fiához Icgvck hasonló!"

A "boldogságok útján" haladva reméli, hogy a szeretet vértanúja lehet. A szentmisé
ben talál erőt ahhoz, hogy leküzdje a fájdalmaktól való természetes irtózasat. és soha
egy pillanatra se hátráljon meg. 1906 júliusában Angles kanonoktól azt kéri, ajánlja
fel öt a szenimisében. "konszekrálja" mint áldozati ostyát: "Hogy többé már ne én él
jek, hanem Ő - így, amikor az Atya rám t ck int - felismerhesse bennem azt, ami hiány
zik az Ó Kinszenvedéscbol Titokzatos Teste, az Egyház számára."

A Megfeszítettel való azonosulásban és a megváltás muvében való tevékeny részvé
telében Máriát, a szívében hét tőrrel megsebzettet szemléli: "Mária magától Isten
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Igéjétől tanulta meg, hogyan kell szenvedniük azoknak, akiket az Atya áldozatul sze
melt ki és akiket örök terve szerint kijelölt és előre kiválasztott, hogy az Ő Felkentjé
hez hasonlókká legyenek. Ott áll a kereszt lábánál, és a Mester ezt mondja róla: »Írne
a te anyád ... « A szent Szűz most énmellettem áll, hogy megtanitson úgy szenvedni,
ahogyan Ő szenvedett." Elisabeth szernlélödö lelkét sajátos módon nem Krisztus
szenvedésének részletei kötik le, mint inkább az a méltóság, amellyel a "szeretet
Megfeszítettje" szenved, kiüresíti önmagát és engedelmes a halálig. Gyötrelmeit gyer
meki egvszerüséggel és királynői méltósággal viseli. Bőven volt része testi-lelki szen
vedésben egész élete folyamán, az utolsó é" kínjai azonban elviselhetetlenek. A kor
gondolkodásmódjának megfelelően soha nem kap semmiféle fájdalomcsillapítót,
nyugtatót vagyaltatót. "Mintha vadállatok marcangolnák szét a gyornrornat" - vallja
be egyszer iszonyú fájdalmában, aztán rámosolyog ápolójára. "Mesterem azt kéri,
hogy egy királynő méltóságával haladjak a kínszenvedés útján."

Utolsó éveiben az isteni dicsőség dicséretének nevezi magát. Már fogadalma után
megragadja őt az Efezusi levél egy mondata: "Mi is Őbenne nyertük el az örökséget
annak végzéséböl, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz. Szolgáljunk hát fön
sége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket"
(1,11-12). Végső hivatását abban találja meg, hogy a Szentháromság dicsőségének

dicsérete legyen. 1906 júliusában Marguerite húgának írt "végrendeletében" elmélke
dik titokzatos hivatásáról:

"A dicsőség dicsérete az a lélek, aki Istenben marad, aki tiszta és önzetlen szeretet
tel szeret, anélkül, hogy önmagát keresné a szeretet édességében, aki ajándékain túl
szereti őt. Teljesen ki kell szolgáltatnia magát, hogy már csak azt akarja, amit Isten
akar. A dicsőség dicsérete hallgató lélek, akit hárfaként érint titokzatos rnódon a
Szentlélek, és isteni dallamokat játszik rajta. Tudja, hogy a szenvedés olyan húr,
amely a legszebb hangokat adja. A dicsőség dicsérete az a lelek, aki a hitben és egy
szerűségben szemléli Istent; mintegy visszfénye mindannak, ami Isten, mérhetetlen
mélység, amelyben Ő áradhat, terjedhet el: olyan, mint egy kristály, amelyben Isten
sugározhatja és szemlélheti minden tökéletességét és saját ragyogását."

Végül a "dicsőség dicsérete" olyan lény, aki mindig hálaadásban él. Minden tette,
mozdulata, gondolata és vágya a szeretetben gyökerezik, ugyanakkor az örök "Sanc
tus" visszhangja.

A Megfeszített Jézusba öltözött Elisabeth gyermeki bizalommal simul az őt "szere
tett leányaként" hazahívó Atya karjába:

"Isten szeretettel hajol e lélek, fogadott leánya fölé, aki oly hasonló a »rninden
teremtmény közott Elsőszülöttnek« képéhez. Elismeri, hogy egy azok között, akiket
eleve kiválasztott, meghívott és megigazulttá tett. Atyai szíve remeg az örömtől, hogy
müvét befejezvén rajta, megdicsőíthetiés áthelyezheti országába, hagyott dicsőségé

nek dicséretét mindörökké énekelje."
Elisabeth életében nincs semmi rendkívüli. Feltétel nélkül hitt a szeretetnek és

hagyta, hogy ez a szeretet szabadon muködjék benne. Élete kiáltó tanúságtétel, egy
olyan emberé, aki merte magát teljesen kiszolgáltatni Istennek. Nem intézhetjük el
azzal, hogy ez "apáca-hivatás", keveseknek való, meredek út. Elisabeth nővér egysze
rűen komolyan vette az evangéliumot, Jézus szavait, a boldogságok ígéreteit. Merte
az isteni Szóra alapozni egész életét. Keresztre szegezve is a mennyben élt: .Bevallom
neked - írta még néhány nappal halála előtt -, életem elővételezettmennyország: hi
szem, hogy egy Lény, aki önmagát szeretetnek nevezi, bennem lakik a nap és az éj
szaka minden pillanatában, és azt kéri, hogy maradjak meg társaságában." Nem vala
mi magánkinyilatkoztatás, hanem egyszerűen a hit alapján állítja mindezt. Ebbe a
"belülvaló mennyországba" hívogatja testvéreit: minket.
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