
15

ALLELUJA! ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ! (5.)
Alleluja! Ecce ego, mitte me!

Folytatjuk Berkecz Franciska testvér, a Szociális Testvérek Társasága központi
elöljárója gondolatainak közlését – ezúttal a befejezı részt – arról, hogy mire
taníthat minket Salkaházi Sára testvér élete ... Az elmélkedés alapjául Sára
testvér naplóiból válogatott idézetek szolgálnak, címe Sára testvér fogadalmi
mottója (Izaiás próféta könyvébıl vett idézet, megtoldva az Allelujával) – amely
egyúttal Társaságunk 2006. évi mottója is.

„Boldogok a tisztaszívőek, mert meglátják az Istent”

Sára testvér naplóiban egyre kevesebb feljegyzést találunk 1941-tıl kezdıdıen. Miköz-
ben forrong a világ, Sára testvér éli az istengyermeki és istenjegyesi hivatást. Egészen el-
felejtkezik önmagáról, engedi, hogy a Szentlélek eszközeként „az Úristen benne az
İ isteni módján mőködjék.”1  Nagy odaadottsággal, felfokozott erıvel dolgozik
szociális munkásként és a Dolgozó Lányok Mozgalmában, majd az embermentés mun-
kájában. Ekkorra már kialakult benne az a természetfeletti látásmód, aminek a fontossá-
gáról Margit testvér olyan sokat beszélt ezekben az években: minden emberen, körülmé-
nyen, eseményen keresztül tekintve, meglátja a mindeneket kezében tartó Atyát.2

„Minden, nemcsak a holt tárgyak, hanem
mindenki, az emberek, munkatársak, testvérek,
elöljárók, számomra az üdvösség eszközeivé le-
hetnek vagy válhatnak, ha nem azok. Tılem 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. İ, aki szeret,
azt akarja, hogy szeressem, s üdvözüljek!

Üdvözlégy életem, Atyám akarata. Üdvöz-
légy Társaságom, hivatásom, családom, hazám,
szülıföldem, munkaköröm, otthonom, beosztá-
som, egészségem, fogfájásom, kézimunkám,
mind, mind azért vagytok, hogy segítsetek Atyám-
hoz!

                                                          
1 Margit testvér: Amire mindnyájan vágyódunk, A Testvér, 1936. október
2 Margit testvér: A természetfelettiségrıl, Lelkigyakorlatos tanítás, 1948.

Tanúságtevık
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Mindent úgy fogadni, mindenben ezt látni. Amen.”
(Lelkigyakorlat, 1942. augusztus 22-30.)

Az 1943. évi lelkigyakorlatot követıen egy lelkimagányról találhatunk feljegyzést Sá-
ra testvér naplójában. Ezen a napon az éves mottóról elmélkedik: „Boldogok a tisztaszí-
vőek, mert ık meglátják az Istent”.

„A tiszta szív három vonását akarom szemlélni: 1) szabad szív; 2) engedelmes szív;
3) szeretı szív.

Szabad szív: nincs megterhelve, lekötve semmivel. Szabadon szárnyal Isten felé.
Minél szabadabb, annál magasabbra szárnyal…

Engedelmes szív – Készséges mindenre! … Mielıtt bármiben is mentséget, igazo-
lást keresnél magad számára, szemléld meg az engedelmességedet!

Szeretı szív! A szeretet nem csak érzelem, nem csak fellendülés, nem szép és jó
gondolatok, nem jó elhatározás, hanem: cselekedet!

A tiszta szív három vonását akarom kidolgozni, s hiszem, hogy ha egész erımmel
és minden jóakaratommal törekszem erre, akkor sikerülni fog. Ha pedig sikerül, akkor:
meglátom ezáltal az Istent itt és az örökkévalóságban. Amen.” (1943. július 14.)

A sivatagi atyák szerint a szerzetesélet célja: eljutni a tökéletességre, ami a
tiszta szív elnyerését jelenti. A szív töredelme és az alázatosság elvezet az erényekben
való növekedéshez, ami által megszerezhetjük a szív tisztaságát, mondja Cassianus. „A
szív tisztaságával pedig elnyerjük az apostoli szeretet tökéletességét.”3

Sára testvér a tiszta szívért imádkozott. Már nem a külföldi misszió volt a cél, ha-
nem Isten színelátása. Ehhez pedig a teljes önátadáson, az apostoli szeretet tökéletes-
ségén keresztül vezetett az út. Sára szociális testvérként követte Krisztust a tisztaság,
engedelmesség és szegénység útján, és vele együtt körbejárt, hogy jót cselekedjen. Most
a Lélek arra indítja, hogy szeretetbıl ajánlja fel az életét a testvérekért. Ez az út a szere-
tet útja: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért (Jn
15, 13). Megszületik benne az életfelajánlás vágya, amelyhez elöljáróitól engedélyt kap.

„Fogadd el életemet-halálomat”

1943. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a következı be-
jegyzést olvassuk naplójában:

„Tele van a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel! – Az indítást, hogy életemet, ill.
halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. Elıterjesztettem elöljáróknak,
lelkiatyának, s engedélyt kaptam! S a boldogságnak elsı mámorában eltőnt az a termé-
szetes borzongás, ami eddig lappangott/kavargott bennem. De arra számítok, hogy újra
elıjön. Nem baj. A fölajánló imát már összeállítottam. Most még meg kell várnom Margit
testvért. S akkor, akkor felajánlhatom magam. Hála Neked teljes Szentháromság!” (1943.
szeptember 14.)

Elöljárói jelenlétében 1943 ıszén tette meg életfelajánlását:

                                                          
3 Johannes Cassinaus: De institutis coenobiorum, 43. ELTE, Budapest, 1980.
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„Ó, fölséges Szentháromság!... én ma a Társaság és a Testvérek iránti hálából és
szeretetbıl felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát! azon esetre, ha Egyházüldö-
zés, a Társaság és a Testvérek üldöztetése következne be ...”

(A felajánló imát lapunk ez évi 3. számában teljes terjedelmében közöltük, s másutt
is megjelent.)

Sára testvér életáldozata 1944. december 27-én beteljesedett. Testvérünk, Sára,
eljutott „a befejezett életszentségre”, az Istennel való teljes egységre.4

... A Társaságunk alapítója, Slachta Margit testvér által bemutatott lelki út – az is-
tengyermekség, krisztus-jegyesség és szentlelkesség útja – Sára testvér életútjá-
ban megvalósult, testet öltött. Sára testvér forrón és bensıségesen szerette Krisz-
tust, eggyé akart válni vele, a Jegyessel. Ezért szüntelen kereste az Atya akaratát,
növekedett a készséges akarategységben és a bizalomteli ráhagyatkozásban. Hő-
ségesen akarta követni a Szentlélek indításait. Engedte, hogy a Szentség Lelke ve-
zérelje, és így életével és halálával tanúságot tett a Szentlélek Úristen „csodálatos
mőködésérıl”, és elnyerte az élet koronáját.

BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA

A kortársak visszaemlékezéseibıl

Marietta testvér:

Kassán találkoztunk. Sok emlékem van róla, abból az
idıbıl, amikor megismert bennünket, a Társaságot. Ki-
csit nehezemre esik, de mert arra az idıre vet fényt,
amikor lángoló lelkesedéssel elindult, hogy hivatását kö-
vesse, magát egészen az Úristennek adja, leírtam azt,
amit abban az idıben három szentképre írt nekem:

„Barátságunkat, egymás iránti szeretetünket
Krisztus Szívébe helyeztem, s Krisztus szent áldásával
áldotta meg.

Ezért adok hálát minden nap az Úrnak, mert ne-
kem adta szeretetedet, mert a te szíveden keresztül
mutatta meg az utat az İ vérzı szent Szívéig, mert a te
kezed emelte az én kezemet az İ átütött szent Kezéig, most már örökké ott nyugszik ke-
zem Krisztus Kezében, erısen, elvehetetlenül.

S ha majd egyszer egészen szabad leszek, akkor ott fent diadalmas hálával imád-
kozom Érted!”

1928. IX. 12. Sára sk.

                                                          
4 Margit testvér: Amire mindnyájan vágyódunk, A Testvér, 1936. október

Sára 1927-29 körül
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 „Testvérem, ne kérdezd, hogy mit adtál!? Hiszen tudod: Béklyózott kezemet felol-
dottad és felemelted, tudod! te ébreszteted világi álomban elkábult lelkemet hivatásomra,
tudod! Te voltál az, aki szabaddá tettél, tudod, mert tudnod és érezned kell, hogy min-
dent, mindent, ami ezzel összefügg, tıled kaptam. Te adtad mindezt! Nem elég?

És én köszönöm, nagyon köszönöm az Úrnak, hogy ezt adta Általad és hogy Álta-
lad adta. Ugye Te is köszönöd, hogy az Úr rajtad keresztül adta sok-sok kegyelmét ne-
kem. Krisztus szeretetében égı testvéri szeretettel

1928. IX. 17. Sára sk.

Testvér! Tartsd, fogd erısen a kezemet, hiszen Krisztus tette kezünket egymáséiba.
1928. XII. 14. – Credo –

S aztán élénken él emlékezetemben utolsó találkozásunk 1944-ben, a karácsony elıtti
napokban Zugligetben. A verandán voltunk, ahol Sára testvér a fehér kályhának tá-
maszkodva elgondolkodva mondta: „Nagyon régen beszélgettünk ıszintén, úgy, mint
azelıtt.” Erre mondtam: „Itt az alkalom most!” „De nem lehet!” – felelte messze elnézve.
„Meg fogod tudni, mi ez, ha valami történik velem; csak kérlek, nagyon-nagyon imádkozz
értem!” – A történtek után azonnal tudtam, mi volt az, amit el szeretett volna mondani. A
halálfélelem kínjaitól nem lehetett ment, azért volt ideges, sírt és panaszkodott, a
getszemáni órák kínja elıtt állt.

Tilda testvér:

Sokszor beszélgettünk együtt, meleg barátság főzött hozzá. Két jelentıs eseményre em-
lékszem különösen:

Én voltam az a szerencsés, aki neki elıször ajtót nyitottam az Anyaházban. Margit
testvér után érdeklıdött és röviden elmondta, hogy Kassáról jött, újságíró. Nagyon érdekli
a Társaság. Itt, a központban akarja megismerni, mert erısen foglalkozik a gondolattal,
hogy belép. Úgy emlékszem, Margit testvér éppen nem volt itthon, s talán Paula testvér
foglalkozott vele. Erre talán ı jobban emlékszik.

Egy nagyon szomorú beszélgetés kíséri bennem gyakran az ı emlékét: 1943 vagy
44-et írtunk. A felajánlását ismertem. Az Anyaház széles teraszának dılve beszélgettünk.
Egy harmadik is volt velünk, de már nem tudom, ki volt az. Sára testvér izgatott volt. Nem
helyeselte, hogy újabb csoportot akarnak rábízni, akikkel utaznia és rejtıznie kellett. „Már
túl sokan vannak, az egész ügyet veszélyeztetjük. A Drága (Margit testvérre utalt – a
szerk.) mindenkin akar segíteni. De ezt nem lehet így tovább folytatni, ennyire játszani az
életveszéllyel...” – mondta. Könnyezett és mi vele. Nekem mindig a guillotine árnyékában
szereplı legfélénkebb apáca jut eszembe, bár ı ennyire nem félt, de természetes ösz-
tönnel kerülni akarta a végveszélyt és a meggondolatlan, vagy túlzott lépéseket. Hiszen
nála senki sem ismerte jobban a lehetıségeket. Mégis ezt az utat végigcsinálta baj nél-
kül. Jóval késıbb kérte tıle a jó Isten felajánlásának beváltását.

(„Visszaemlékezések Sára testvérre”. Egy régi, írógéppel írt füzetkébıl.)
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A Szeretet szentje

Bizonyára sokat fogunk hallani, olvasni az elkövetkezı évben Szent Er-
zsébet életérıl – s hallhattunk már eddig is, hiszen ı az egyik legis-
mertebb szentünk. Közismertek az életét övezı (olykor többféle válto-
zatban is ránk maradt) csodák, legendás történetek (rózsacsoda, a hit-
vesi ágyba fektetett leprás, akiben Krisztusra ismert a hazatérı férj
stb.). E szők keretek között csupán néhány gondolatot pendítek meg
Erzsébet életébıl – bevezetésként a Szent Erzsébet év elé.

Átlapozva néhány rövidebb életrajzát,
megint lenyőgözött Erzsébet rendkívüli
élete. Nem a csodák, a misztikus lá-
tomások (melyekbıl csak néhányat
ismerünk, mert általában szemérme-
sen elhallgatja ezeket) a legcsodálat-
raméltóbbak az ı életében – maga az
egész élete volt Isten egyedülálló
csodája. Aligha akad az egyháztörté-
nelemben még egy olyan szent, aki
megélte az emberi életnek azt a több-
dimenziójú teljességét, amelyet ı min-
dössze 24 év alatt. Még felsorolássze-
rően sem lehet röviden felidézni élet-
történetét, annyira gazdag külsı-belsı
történésekben.
A kis királylány – II. Endre és merániai
Gertrúd lánya – négyéves, amikor (a
kor szokása szerint) eljegyzik a
türingiai ırgróf fiával, s Wartburg várá-
ba viszik. Itt megismerkedik a fényőzı
udvari élettel (amivel teljesen soha
nem tud azonosulni); 14 éves korában
az idısebb testvér korai halála után
öccsének, Lajosnak a felesége lesz;
15 évesen megismeri az anyaság
örömeit (ezt követıen még két gyer-
meknek ad életet); 19 évesen megöz-
vegyül; majd elhagyja az udvart, s
megválik három gyermekétıl is. Köz-
ben megismeri Assisi Szt. Ferenc lel-
kiségét (valószínőleg ferences har-
madrendi is lett), menhelyet alapít árva
gyermekek részére, ispotályt (kórhá-
zat) létesít...
Mindezen élethelyzeteket teljes eg-
zisztenciájával, szívvel-lélekkel átéli

– a boldog jegyesség édes örömét, a
szerelmi házasságot, az anyaságot, a
gyászt, az önzetlen, öneljándékozó
szeretetet.
A külsı eseményekkel párhuzamosan,
velük összhangban, töretlenül járja a
kegyelmi utat – róla igazán elmond-
ható az, amit Slachta Margit testvér
tanított, hogy a természetfölöttinek
természetessé kell válnia a kegyelmi
életet élı keresztény ember életében.
Erzsébet teljes mélységében megéli
a Krisztus iránti szenvedélyes sze-
retetet. A szenvedı, kereszthordozó
Krisztus követésébıl fakad az Evan-
gélium radikális (a gyökeréig hato-
ló) megélése – a szegények iránti
szenvedélyes szeretet, a pazarló,
nagylelkő adakozáson át az önkiüre-
sítı, minden evilági javát, s végül ön-
magát egészen a szegények, eleset-
tek, betegek szolgálatára szentelı sze-
retetig.
A Krisztussal megélt szeretetkapcso-
latból, a Vele való állandó párbeszéd-
bıl, vagyis az imából forrásozik a
szegények iránti szolgáló, irgalmas
szeretete. Nem válik szét benne a te-
vékeny és a szemlélıdı élet, a sze-
mélyes szeretetszolgálat és a szociális
szeretet.
Csodálatunk tovább fokozódik, ha fel-
mérjük, micsoda traumák érték Er-
zsébetet rövid élete során, kora gyer-
mekkorától kezdve – s mindez nem
nyomorította meg, nem tette megkese-
redetté, nem torpant meg ezek miatt
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Isten felé lendülı szeretete – sıt,
éppen az gyógyíthatta meg lelkének
sebeit.
Ezek a traumák, megint csak felsoro-
lásszerően: elszakadás a szülıktıl
négyévesen, az idegen környezet,
szokások elsajátítása, a környezet
sokszor elutasító, értetlen viszonyulá-
sa Erzsébet természetes viselkedés-
módja, belülrıl irányítottsága iránt; ko-
rán kibontakozott vallásos hajlamai s a
szegények iránti (nagyon is konkrét
tettekben megnyilvánuló) szolidaritása
sem talál megértésre, csupán jegyese,
majd férje, Lajos részérıl... A szeretett
férj váratlan, korai halála, szakítás az
udvari élettel, s vele az anyagi bizton-
sággal, a gyermekeirıl való lemondás,
s késıbb a számára legkedvesebb
személyektıl, szolgálóitól való meg-
válás – s mindezt betetızik a saját
maga által választott lelkiatyjának,
Konrád mesternek már-már szadista
módszerei... Mélyen érintették anyja
meggyilkolásának körülményei is, az ı
„viselt dolgainak” megismerése is ala-
kíthatta a fiatal lányka rendkívüli szo-
ciális érzékenységét.
S mindeközben Te Deumot énekelt és
örvendezett Isten Szeretetében. „Alá-
szállása” a szegények közé nem
kényszerően megélt, elviselt megpró-
báltatás volt – Erzsébet örömmel osz-
tozott Krisztus sorsában és a sze-
gényekében, a szegényekben Krisz-
tusra ismert, a betegekben İt érintet-
te, szerette, s örömmel adta oda min-
denét a szegényeknek, s végül saját
magát...

Szokták mondani, hogy a szentek
egyik jellemzıje, hogy minden korban
„aktuálisak”, minden nemzedék újból
felfedezi magának ıket. Különösen
állhat ez Erzsébetre, akit napjainkban
nagyon is „modern” szentnek érez-
hetünk. Igen nagy szükségünk van az
ı példájára ma, amikor szembesülünk

a szegények és a gazdagok közötti
egyre mélyülı szakadékkal – az egyes
népeken, saját népünkön belül – s vi-
lágméretekben is (ld. a 3. világ, Afrika
éhezıit szemben a Nyugat, a jóléti tár-
sadalmak fogyasztói mentalitásával).
Nem véletlen, hogy sokan felfedezik
ma Szent Ferencet – s hogy támadnak
ma is Ferencek és Erzsébetek – gon-
doljunk csak Fouceauld atyára és az ıt
követıkre, Teréz anyára, Roger test-
vérre és közösségeikre, és sorolhat-
nánk még tovább jó néhány mozgal-
mat, újabb egyházi közösséget, me-
lyeknek tagjai vállalják a világ szegé-
nyeivel való szolidaritást – a sze-
gény, önmagát kiüresítı Krisztus nyo-
mában, szegényen élve a szegények
között, olykor a világvárosok peremén
létrejött nyomornegyedekben. Egy mai
jóléti, civilizált társadalomban felnıtt
keresztény számára talán nem kevés-
bé hısies elszánást, szeretetet kíván
ez, mint a XIII. században.

Szt. Erzsébet különleges nagysága,
prófétai egyénisége, életútja mégis
abban áll, hogy (Szt. Ferenchez ha-
sonlóan) észrevette a társadalmi
igazságtalanságot, nem vette – kora
gyermekeként – természetesnek, hogy
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ı az úrnı, akit megillet a jómód, a
pompa, míg másoknak a betevı falatra
sem jut. Nem akarta megreformálni a
társadalmat, hanem azt tette, amit ér-
zékeny nıi, anyai szíve és a Lélek
diktált neki, amire lehetısége volt: a
saját életében valósította meg az
evangéliumi, erıszakmentes „forra-
dalmat”, a testvériséget, a szegé-
nyekkel való osztozást:
– az éhínség idején megnyitotta a vár
gabonaraktárait, s szétosztotta a sze-
gények között a teljes ott tárolt gabo-
nakészletet;
– férje kedvéért felvette a fényőzı ru-
hákat, de alatta vezeklı inget viselt, s
szükség esetén könnyő szívvel oda-
adta drága ruháit, ékszereit is a sze-
gényeknek;
– a szegényeket magával egyenlınek
tartotta, szolgálóival barátnıi, tegezı
viszonyt alakított ki, együtt étkezett
velük;
– nem felülrıl jótékonykodott, hanem
ismerte, személyesen látogatta a sze-
gényeket, a betegeket saját maga
ápolta. Emellett szegényházat, kórhá-
zakat alapított, s a munkaképes sze-
gényeket munkára fogta.
Ezért nemcsak a karitász védıszentje
ı, hanem a szociális szereteté is,
amely nem alamizsnát („könyörado-
mányt”) akar adni a szegényeknek,
hanem próbálja megszüntetni a nyo-
mor okait is, intézményesen megolda-
ni, felszámolni, s felemelni a szegényt,
kiemelni a nyomorból, munkát, megél-
hetést biztosítva számára.
– Megrendítı Erzsébet lelkiismere-
tének érzékenysége: nem akart igaz-
ságtalan úton, mások nyomora árán
szerzett javakat élvezni – nem evett
meg olyan ételeket, amiknek nem is-
merte az eredetét... Ezért gyakran
éhen maradt a gazdagon terített fıúri
asztal mellett (el lehet képzelni, milyen
ellenállást váltott ki ezzel), ahogy felje-
gyezték róla, sokszor csak apró mézes

süteményeket eszegetett, s össze-
győjtötte titokban az ételt, hogy aztán
szétoszthassa a szegények között.
– Miután elhagyta a várat, s a rokona-
itól kapott végkielégítésbıl ispotályt
létesített, a maradékot pedig szét-
osztotta a szegények között – a saját
keze munkájából, gyapjúfonásból
igyekezett biztosítani a megélhetését.
Ez majdnem akkora botrány volt akko-
riban, mintha házról házra járt volna
koldulni, aminek engedélyezéséért hi-
ába folyamodott Konrád mesterhez.
Ugyanis engedelmességet fogadott
lelkiatyjának, ilyen módon is élte az
alázatot, a saját akaratáról való le-
mondást. Konrád mester goromba
módszereit (aki olykor még Erzsébet
megostoroztatásától sem riadt vissza)
szintén a Krisztus szenvedésében való
részesedésként fogta fel.
Bizonyára anyjának negatív példája is
hatott rá – az ı bőneit is le akarta ve-
zekelni, jóvá akarta tenni. De ez az
egészen mélyrıl megélt krisztusi
„forradalom” mindenekelıtt a sze-
gény, önmagát a végsıkig kiüresítı
Szeretet megragadásából forráso-
zott. Jó példa erre, amikor Erzsébet
(még lánykorában) egy alkalommal
leteszi fényes koronáját a templomban
a feszület elıtt, és sírva leborul elıtte.
Nevelıanyja korholó szavára azt vála-
szolja: az én fényes koronám kigú-
nyolja a töviskoronás, kereszten függı,
vérzı Krisztust...
Erzsébet nagyvonalúan átlépte a ko-
rabeli konvenciókat, szokásokat, fél-
retette a józan megfontolást, s szuve-
rén módon cselekedett – önmagáról
megfeledkezve, mértéken felül sze-
retett, tékozlóan ajándékozta önma-
gát, követve a Szentlélek indításait, a
belsı hangot, hívást a mind teljesebb
önátadásra. Valóban lelki rokona volt
Assisi Szentjének.
Sok mindent tanulhatunk Szt. Er-
zsébet példájából.
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Befejezésként kiemelnék néhány moz-
zanatot.
A mai pluralista világban különösen is
jelszerő a fıparancs: az Isten-szeretet
s az ebbıl fakadó emberszeretet ra-
dikális megélése, egészen az ellen-
ségszeretetig. Talán a legfájdalma-
sabb, amikor egy embernek a saját ro-
konsága, házanépe válik ellenségévé
(de legalábbis ellenségesen, vissza-
utasítóan viselkedik), vagy amikor épp
azok fordulnak szembe vele, akiket ko-
rábban megsegített. Erzsébet átélte ez
utóbbit is, az általa korábban támoga-
tott szegények részérıl sem talált min-
dig megértésre, elfogadásra, amikor
már nem volt mit várniuk tıle. Ismert
az a jelenet, amikor egy koldusasz-
szony belelöki a pocsolyába – s Er-
zsébet nem háborodik fel, ezt is úgy éli
meg, mint a többi ıt ért méltánytalan-
ságot: a Krisztus sorsában való oszto-
zásként.
Erzsébet valóban minden emberi
szeretet elé, az elsı helyre teszi az
életében az elsı parancsolatot, Isten
szeretetét. Nem engedi, hogy a férje
iránti szenvedélyes szeretete egészen
betöltse, lefoglalja a szívét. Ez olykor
küzdelmet is jelent számára, emiatt kel
fel éjszakánként a férje mellıl, hogy
imában virrasszon. S amikor egy al-
kalommal a templomban kicsit hosz-
szabban elidızik a tekintete a szeretett
férj szép, ifjú alakján, könnyek között
tart bőnbánatot érte.
Meghozza Ábrahám áldozatát is, ami-
kor megválik gyermekeitıl, pedig úgy
érzi, mintha kiszakadt volna a testébıl
egy darab... Volt ennek gyakorlati oka
is – belátta, hogy nem viheti magával
ıket a szegénységbe, létbizonytalan-
ságba, gondoskodnia kell megfelelı
megélhetésükrıl, nevelésükrıl. De
emellett a természetfölötti motívum is
vezeti: arra kéri Krisztust, ne sze-
resse jobban a gyermekeit İnála.

Az Istent szeretıknek minden a ja-
vára válik, minden kegyelem! – erre
is tanít minket Erzsébet életpéldája.
Ha lehetıségünk van rá, dolgozzunk a
társadalom átalakításáért, egy igazsá-
gosabb világért, a környezetünkben
élık sorsának jobbá tételéért – de ha
mást nem tudunk tenni, kezdjük el
önmagunk életének átalakítását a
szegényekkel való szolidaritás szel-
lemében. Ehhez erıt, bátorságot, bel-
sı inspirációt a Krisztussal való ben-
sıséges szeretetkapcsolatból merít-
hetünk, aminek legfıbb eszköze az
imádság. Slachta Margit testvér írja,
hogy minden olyan tettünk, ami nem
ebbıl a szeretetkapcsolatból fakad,
ami csak emberi tökéletességre való
törekvés, emberi erıfeszítés – érték-
telen Isten színe elıtt, nincs örök érté-
ke. Tehát: kérjem, engedjem, hogy
Krisztus legyen az életem Ura, hogy
a hétköznapjaimat áthassa a Lélek,
İ irányítsa a tetteimet.
Sokat beszélünk mostanában (joggal)
a Krisztus-követés kapcsán a szenve-
désrıl, áldozatvállalásról. De talán
valamivel jobban kellene hangsúlyoz-
nunk – a mai depresszióra, szorongás-
ra hajlamos embernek, a tengernyi
szenvedés, a világ sötétsége, a bőn
eláradása közepette – a nyolc bol-
dogság örömét – hogy Jézus a mi
Szabadítónk: megszabadít önma-
gunktól, lelki terheinktıl, bőneinktıl – s
kiárasztja ránk bıségesen a Lelket,
megadva mindazt, ami járhatóvá, sıt
boldoggá teszi számunkra a Krisztus-
követés útját. „Az én igám édes, és az
én terhem könnyő” – biztat a mi Urunk.
És: „Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa”.

Exner Gabriella testvér
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