
szeretet segíti át az embert" - mondja sokszor (Belső Várkastély, IV. lakás.
1. LJ, és a legmagasztosaob lelki magaslatokrul szolo mű veoen a szemlerodő

és cselekvő élet vi taját, a szernlelődo elet javára szolo evangeh umí részt Mariá
rol és Mártárol ugy magyarázza, hogy renaouuátja Mártát (a szorgos munxát),
Mária - mondja - elozo!<;g már elvegezte a munkáját (1. m. VII. lakás IV. L).
Színte utolsó mondatai ban igy int: "Mondottam már, hogy az ördög olykor na
gyobb magasztos vagyakat kelt bennünk, csak azért, hogy elhagyva az U r szol
gátatában reánk nézve kivihető és éppen kezünk ügyében levő dolgokat, kivi
hetetlenek után sóvárogjunk és ebbeli vágyainkat sokra becsüljük. Imáitokat
fordítsátok azok javára, akikkel együtt éltek, mert hiszen irántuk vagytok a leg
inkább lekötelezve. Vagy azt hiszitek talán, hogy az olyan csekélység volna, ha
az alázatosság, az önmegtagadás, a szolgálatkészség, a nagy testvéri szeretet és
az Úrhoz való ragaszkodás... hatna rájuk?.. Végül pedig nővéreim - s ez
legyen utolsó megjegyzésem -, ne építsünk tornyokat alapok nélkül. Az Úr
nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint azt a szeretetet, amellyel a telteket
végrehajt juk" (i. m. IV. f.).

3. A szenvedésben való megváltás folytatását. Teréz azért nem tud beleveszni
az istenség mindentől elvonatkozó szemléletébe, mert Jézus Istene az az Isten,
akinek "úgy tetszett, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hivőket ...
a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg
oktalanság" (I. Kor 1,21-23). A keresztben való megváltás "az Atya titka" (Kol
2,2); de ezt a fájdalmas titkot nem csupán a múltban kell szemlélnünk, hanem
a történés minden mozzanatában. "íme a világ lángokban áll! - írja koráról 
Ú jra halálra akarják ítélni Krisztust! Földre akarják típorní üt ..." (A tökéletes
ség útja, I. f.). Az élet adta nehézségekben és megpróbáltatásokban - a nagyok
ban és kicsinyekben egyaránt Jézus helyzete újul meg, és azért kell, hogy a lé
lek szabadságot adjon Istennek abban, hogy ne csak sikereket és eredménvelcet
rójon rá. hanem megpróbáltatásokat is; mert ezek végeredményében Krtsztus
mai szenvedéseí, ezért Krisztus lelkével kell nézni őket. A bajok nem azért van
nak, hogy kisebbítsenek ; hanem titkos, megváltó erők rejlenek bennük. Ilyen
értelemben mondta Terézia: "Vagy szenvedni vagy meghalni". Ezért nem irtózott
sohasem a reformjával, vagy a kolostoralapításaival járó bajoktól. nehézsének
től, emberi furfangtól és hűtlenségektől. mert a Megváltót ért Iájdalrnakat látta
bennük, és az () lelkével akarta elviselni őket. A mindennapi baiok megszen
telésére hívta karrnelitáit. Sokan ebben látják hivatását, illetve küldetését ; hogy
ismét elterjessze azt a lelkületet, mellyel Krisztus ragadta meg a keresztet a
világ bűneiért.

Szent Terézt olvasni kell; a többit elmondja Ő. Összes műveit Szeghy Ernő

kármelita atya fordította. Ugyanő írta meg a Szent Terézia és a karmeliták cí
mű művet két kötetben, idézeteinket onnan vettük.
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