
LUKÁCS LÁSZLÓ Fényedre vágyam
Tíz évvel ezelőtt halt meg Kalkuttai Teréz Anya, akit már életében
szentként tisztelt a világ. Ő volt "a 20. század lelkiismerete", "a vi
lág leghatalmasabb asszonya", "a szegények angyala". Neve még
sem elsősorban emiatt került most az újságok címoldalára, hanem
egy most megjelent könyv miatt, amelynek címe: Jöjj, légy a világos
ságom: a Kalkuttai Szent bizalmas írásai. Teréz anya szerzőtársa P.
Brian, aki 1977-ben ismerkedett meg vele, és akivel húsz éven át
rendszeres levelezést folytatott. Brian, aki 1984-ben az elsők között
lépett be a Szeretet Misszionáriusai Szerzet papi közösségébe, most
közzé tette Teréz anya bizalmas följegyzéseit és hozzá írt leveleit.

A világszenzációt az váltotta ki, hogyalevelekből kiderül:
akit a törhetetlen hit, a megnemalkuvó felebaráti szeretet szent
jeként ismertünk, az évtizedeken át a hit sötétjében tapogatózott,
küzdve az elhagyatottság szorongatásával. "Amikor megpróbá
lom gondolataimat az ég felé emelni, akkor olyan félelmes üres
séget élek át, hogy ezek a gondolatok éles késként visszatérnek,
és lelkem legmélyét sebzik fel" - írja. A hitével tudta, hogy Is
ten a szeretet - de ő maga belülről csak sötétséget és ürességet
érzett imádság közben. Tudta, hogy Isten szereti, titokban mégis
arról panaszkodik, hogy a lelke jégtömbbé fagyott. Hívőknek és
nem hívőknek sokszor és sokat beszélt Istenről és Isten művéről,

hogy bátorítsa, lelkesítse, erősítse őket. De gyóntatójának meg
vallja: "Én azonban mindebből semmit sem érzek. Bennem min
den sötét, és úgy érzem, hogy teljesen el vagyok vágva Istentől."

A könyvből olyasvalakit ismerünk meg, aki egész erejével vá
gyódott az Istennel való misztikus egységre - és annál fájdal
masabban tapasztalta meg Isten távollétének élményét. Egyeseket
talán csalódás tölt el ennek hallatán: önbecsapásnak, szemfény
vesztésnek tartják mindazt, amit Teréz anya másoknak mondott.
Valójában azonban sokkal közelebb kerül hozzánk alakja. Ember
közelivé válik az ő életszentsége és magának a hitnek az útja, hi
szen a legnagyobb misztikus szentek életéből ismerős a "lélek sö
tét éjszakája", a lelki szárazság élménye.

Teréz anya valóban "a szegények legszegényebbjeivel" vállalt
sorsközösséget. Az összes szegényekkel: nemcsak a haldoklókat, az
elhagyottakat, a nincsteleneket, a nyomomegyedek lakóit vette körül
gondoskodó szeretetével. Hanem egész lelkéből azonosult mind
azokkal, akik hiába vágynak szeretetre és megértésre, akik értel
metlennek látják életüket, mert hiába keresik a boldogságot és a
békét. Teréz anya életének legbenső titka tárult most fel: éppen Is
ten jelenlétének vigaszától és örömétől megfosztva vállalt szolidari
tást mindazokkal, akik maguk eltávolodtak Istentől, aki a Szeretet.
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