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ALLELUJA! ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ! (3.)
Alleluja! Ecce ego, mitte me!

Folytatjuk Berkecz Franciska testvér, a Szociális Testvérek Társasága központi
elöljárója gondolatainak közlését arról, hogy mire taníthat minket Salkaházi
Sára testvér élete ... Az elmélkedés alapjául Sára testvér naplóiból váloga-
tott idézetek szolgálnak, címe Sára testvér fogadalmi mottója (Izaiás próféta
könyvébıl vett idézet, megtoldva az Allelújával) – amely egyúttal Társaságunk ez
évi mottója is.

„Fogadalmaimon keresztül Krisztushoz”

Fogadalmas élete változó eseményei, a külsı megpróbáltatások közepette Sára
testvérben fokozatosan megerısödnek az „új ember”, a „belsı ember” vonásai. Egyre
mélyebben vágyik felölteni Krisztus gondolkodásmódját és érzületét.

Az Úristen megajándékozza ıt olyan kegyelmekkel, megvilágosodás tapasztala-
tokkal, amelyek által növekszik egysége Krisztussal:

„Ma délután egészen hirtelen kimondhatatlanul nagy kegyelmet kaptam az Úristen-
tıl. Egy pillanat alatt hirtelen világosan átláttam, hogy a fogadalmaimat – bár évek óta fo-
gadalmas 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 megtud-
tam, ez igen nagy kegyelem! Éppen térdet hajtottam az oltár elıtt, s a keresztútra ké-
szültem, s ekkor kaptam a kegyelmi indítást, s valahogy úgy érzem, hogy amiért oly sokat
imádkoztam, most kaptam meg: a megtérés kegyelmét!

Igen, egy új életnek kell kezdıdnie ez után a lelkigyakorlat után: fogadalmak-
ban öntudatos, fogadalmakat átélı életnek!

Oly csekélynek látszik! Hisz ez semmi új! Semmi több! Csak az, ami kötelességem.
S nekem mégis új lesz, nekem mégis több lesz, mert most új és több a kegyelmi meglá-
tásom a fogadalmakról! …

Oh Istenem, aki nekem ezt a nagy kegyelmet adtad, a világos látás kegyelmét, add
meg az erısség kegyelmét is, hogy végre tudjam hajtani, át tudjam élni, ha kell hısiesen
is a fogadalmak kegyelmi életét.

Tehát semmi új elhatározás, hanem ez: fogadalmaimon keresztül Krisztushoz kap-
csolódás! Egység Krisztussal! Tisztaság egység, engedelmesség egység, szegénység
egység, szeretet egység! S ha ezt sikerül Isten kegyelmével megvalósítani, akkor ez több
mint fogadalmas keretben való élés, ez Krisztusba olvadás lesz! Amen.

Ehhez akarom kérni a Szentlélek Úristen hét ajándékát és az édes Szőzanya segít-
ségét.” (Lelkigyakorlat 7. nap. 1937. május 14.)

Tanúságtevık
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„Ecce ego, mitte me!”

Elırehaladva az alázatosság és a szívbeli megtérés útján, Sára testvér egyre job-
ban vágyik arra, hogy Krisztus szeretetét adja tovább az embereknek messze ide-
genben is. Megszületik és erısödik benne a missziós lelkület. Sára testvér az Egyház-
nak és a lelkek ügyének akart „lankadatlan munkása” lenni itthon és a misszióban egya-
ránt.  Krisztus jegyeseként folytatni akarta azt a munkát, amelyet Krisztus megkezdett és
Egyházára hagyott. „Ezen munka az emberiség megszentelése, Istenhez vezetése, az
embereknek az Úr Jézushoz való közelhozatala”.1 Éveken át reméli, hogy eljut misszióba
Brazíliába, ahova a magyarországi bencések hívtak szerzetesnıvéreket. Ekkor formáló-
dik örökfogadalmi mottójának második része: „Ecce ego, mitte me!”

Belsı átalakulása arról tanúskodik, amit II. János Pál pápa ír a Vita Consecrata c.
dokumentumban: „minél inkább Krisztusból él valaki, annál inkább tud másokat
szolgálni, amennyiben elıre tör a missziós front elsı vonalaiig, és vállalja a legna-
gyobb kockázatokat”2. A szenteket ez a hozzáállás jellemzi: „Uram, itt vagyok, mit
akarsz, hogy cselekedjem? Küldj, ahová akarsz!”3

A naplórészletek feltárják elıttünk azokat az evangéliumi és szociális testvéri érté-
keket, amelyek Sára testvér szívét mélyen átjárták. Boldog volt, hogy Isten megaján-
dékozta ıt a missziós hivatással, és kész volt arra, hogy egyedül elmenjen az isme-
retlen országba csak Krisztus iránti szeretetbıl. Ez a készség megharcolt készség
volt, hiszen nehezére esett az elszakadás gondolata szeretett övéitıl. Imádkozott azon-
ban azért a kegyelemért, hogy szabadon itt tudjon hagyni mindenkit és mindent, hogy
szolgálni tudja a Társulatot idegen földön, és önmagát teljesen Istenre bízza. Tudta, hogy
mindehhez Krisztus iránti tüzes szeretetre van
szüksége.

 „Nagy, nagy szeretetre van szükség, hogy
érted és Neked dolgozhassak! Most a lelkem tele
az esetleges misszióba való menéstıl. Minden
gondolatom oda törekszik! De ugyanakkor józanul
akarok látni, látni akarom a nagy és komoly igazi
nehézségeket is! Egyedül menni, mindent itt
hagyni stb. stb. De már most elıre boldogan és
örömmel akarom meghozni ezt az áldozatot! Ér-
ted, irántad való szeretetbıl. Mi ez ahhoz képest,
hogy hivatásomhoz még a missziós küldetés ke-
gyelmét is adtad. Deo gratias! Istenem, add, hogy
teljesüljenek vágyaim!” (1937. április 1.)

„Édes Jézusom! Hallottam hívásodat, mikor
a világból a Társulatba hívtál. Akkor otthagytam
kedves otthonomat, Anyámat, enyéimet és szere-
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 Vita Consecrata, 76.
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 Vita Consecrata, 77.

15. „Mamuskával” (1927-29)
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tett munkakörömet. Te tudod, hogy mirıl volt a legnehezebb lemondanom: a dohányzás-
ról. Csakis Érted és senki másért, semmi másért nem mondtam le errıl. Azóta árasztod
bıségesen, túlcsorduló áradással kegyelmeidet rám.

Most ismét itt vagyok, hogy
Irántad való szeretetbıl s mert hí-
vásodat érzem, elmenjek. Messzi
idegen világba, a bizonytalanság-
ba. Te tudod legjobban, mennyire
fáj a szívem, mikor el kell hagyni
hazámat, szülıföldemet és Anyá-
mat. Itt kell hagynom kedveseimet
a bizonytalanságban győlölködı,
acsarkodó, pogány világ közepette.
Itt hagyom drága szívemhez nıtt
munkakörömet, s megyek egyedül
Érted, irántad való szeretetbıl. Óh
édes Jézusom, áldd meg vállalko-
zásomat, légy Te velem, Te légy

egyedüli jutalmam. Enyéimet neked adom, Te ırizd, te óvd, Te pártfogold ıket! Ámen!”
(Lelkigyakorlat, 1938. VIII. 22-30.)

... Ha Brazíliába nem mehetnék, és választanom lehetne, akkor Kínát kérném. Bár
tudom, hogy ez sokkal nehezebb lenne, de úgy érzem, hogy Társulatunkat erısen szol-
gálhatnám ott, különösen, ha már van kínai testvérünk. (Lelkigyakorlat, 1939. VIII. 21-29.)

„Szentté lenni, hinni!”

A missziós lelkület erısödésével egy idıben, az 1930-as  évek második felében,
erısödik Sára testvérben a szentség utáni vágy is. Ezekben az években Margit testvér
gyakran tanított a természetfelettiség útjáról, amely az ember átalakulását jelenti Isten-
ben, és amely elvezet az életszentségre.4 Sára testvér lelki életének alakulásában fontos
szerepe volt a közös lelkigyakorlatoknak, a napi elmélkedésnek, lelki olvasásnak. 1937-
tıl kezdıdıen gyakran olvashatók jegyzeteiben a szentségre való törekvéssel kap-
csolatos gondolatok. Vonzza a szentség, de meg is retten tıle, hiszen az életszentség
nagy elhatározást, hısies elszántságot kíván.

„A szentség egyesülés Istennel. Isten maga a boldogság, s minél szentebb valaki,
annál boldogabb.” (1937. január 15.)

A szentekrıl. … Az erények hısies gyakorlása szükséges. A szentség biztos jele az
erényesség. Nem a rendkívüli dolgokban van az életszentség. Az erények gyakorlása.
Hısies gyakorlása! Mi az önmegtagadás? Erény?! Gyakorold hısiesen! Oh ha hıs tud-
nék lenni! Hıs! Akkor szent is lennék. De én itt csúszok a földön, a porban. Nyomorult fé-
reg vagyok: önszeretı! De mennyire önszeretı! Mindent a magam kedvére! Pedig csak
egy nagy, végleges, hısies elhatározás kellene! Hinni azt, hogy ezt az elhatározást, ha
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 Margit testvér: Amire mindnyájan vágyódunk, A Testvér, 1936. október

16. Sára testvér Técsın (Kárpátalja)
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igazi Isten iránti szeretetbıl teszem – İ engedi valóra váltani, ad kegyelmet hozzá!”
(1937. január 16.)

Az 1938. évi lelkigyakorlatos jegyzetekben találunk egy gondolatsort, amelyet Au-
guszta testvér tanításából írt le Sára testvér. Láthatjuk, hogy a társulati tanítások hang-
súlyozzák a szentségre törekvést és azt is, hogy a társulat „eszközeivel” kell a szentségre
törekedniük a testvéreknek, és ezek használata által kell megtenniük a maguk részét,
amibe beleértendı a tudatos önnevelés is.

„Nekünk kötelességünk, hogy szentek legyünk. Ez a fogadalmas mivoltunkból kö-
vetkezik. Fogadalmas életünk ezt jelenti, hogy kötelességünk szentté lenni. Az önnevelés
rendszert visz az önmegszentelésbe. Nekünk a Társaság eszközeivel kell szentté len-
nünk.”  (1938. VIII. 22-30.)

Az 1939. évi lelkigyakorlat témája pedig a következı: „Bizony mondom nektek, ha
meg nem változtok, és nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek orszá-
gába”. Sára testvér feljegyzi lelki naplójában, hogy a lelkigyakorlat bevezetı elmélkedé-
sében Hugó atya megemlítette, hogy az elızı évi lelkigyakorlat témája a következı volt:
Szentek legyetek!

„A lelkigyakorlat alatt fel akarom szítani lelkemben a szeretet tüzét, meg akarom
vizsgálni magamat, szakítani a bőnnel és a kísértéssel való kacérkodással, és szeretni,
szeretni Istent és İbenne mindent!  Ámen.”

... Ezen a lelkigyakorlaton Sára testvért mélyen érinti ez a gondolat: a szentek azért
vágyódnak a szenvedés után, mert hasonlóvá akarnak válni Krisztushoz, akit teljes szív-
bıl szeretnek. Megvizsgálja, ı hogyan viszonyul a szenvedéshez. Felismeri, hogy minden
nehézség lehet olyan szenvedés, amely közelebb viszi Istenhez.

„Igen, vágyódom szenvedés után, de mikor megjön, akkor félek tıle. A magam ki-
gondolása szerint szeretnék szenvedni, nem az Úristen akarata szerint. Tehát itt gyöke-
res változást hozni! Minden szenvedést elfogadni! Legyen az bármilyen: betegség, si-
kertelenség, ügyetlenség, félreismerés, bőnbıl, hibából való megvetés, cigaretta utáni
vágy (igen ez is!), szeretetlenség mások részérıl, nem megfelelı lakás, másokkal
együttlakás stb. stb. minden, ami nem jó nekem, ami fáj, hiányzik vagy bosszant: szen-
vedés lehet, melytıl megtisztulok, még közelebb visz Istenhez! Igen még a nem megfe-
lelı munkatárs is! Fınök vagy elöljáró. (Vályi Hugó OSB lelkigyakorlata, 1939. VIII. 21-29-
ig, Szegvár)

Az 1940. évi örökfogadalom elıtti lelkigyakorlat egyik témája ismét a szentség. Sára
testvér kíméletlen ıszinteséggel néz szembe önmagával.

„Hányszor és milyen intenzíven törtek rám a kísértések különösen most az utóbbi
idıben. … Ó, hogy várom már az örökfogadalmat! Azt hiszem, erıt fog adni! … Szakítani
mindennel! Lefoglalt vagyok!” (Lelkigyakorlat, 1940. V. 5.)

Ezen a lelkigyakorlaton mélyebben átérzi a bőn súlyosságát, és mélyebben át-
érzi Krisztus végtelen, irgalmas szeretetét:  „Hányszor estem el! Hányszor zuhantam
le! De ... Krisztus mindig felemel! Nem engedett elpusztulni! Úgy szeret engem, hogy
mindenhová utánam jön! Megmenteni! Oh bár beleégne a lelkembe ez kiolthatatlanul:
Krisztus úgy szeret, hogy mindenhová utánam jön!” (Lelkigyakorlat, 1940. V. 8.)

Folytatjuk!


