
Jézusról  nevezett  Los  Andes-i  Szt.  Teréz  (1900-1920)  chile-i  kármelita  nővér,  Chile  első
szentje és az első nem európai szentté avatott kármelita nővér. II. János Pál pápa kanonizálta
1993-ban.  Az  alábbi  levelét  nem  sokkal  a  Kármelbe  való  belépése  előtt  írta  kedvenc
bátyjának, Luís-nak, aki akkoriban jogot hallgatott a santiago-i egyetemen, és súlyos hitbeli
kételyekkel küszködött.

                                                         Kedves Luís-om!

Édesanyánktól megtudtam, hogy ismered a titkomat. Kérlek, bocsáss meg, amiért nem volt
bátorságom hamarabb megvallani azt neked. De tudtam, hogy mennyire felzaklathat ez téged,
és amennyire  csak lehetett,  meg akartalak kímélni  attól  a  fájdalomtól,  amit  a  hír  hallatán
érezhetsz.

Ha néhány pillanatra belelátnál szegény szívem mélységeibe, és megláthatnád azt a szörnyű
harcot, amelyet szeretteim elhagyása miatt érzek, megsajnálnál engem. De Isten akarja ezt; és
ha arra lenne szükség, hogy tűzön menjek át érte, akkor sem hátrálnék meg. Mivel annyira
forrón vágyom erre, Isten boldogságot fog ajándékozni nekem mind ebben az életben, mind
az örökkévalóságban.

Úgy hiszem,  hogy te,  jobban,  mint  más,  megérted  lelkem csillapíthatatlan  szomjúságát  a
boldogság után. Nem tudom, miért, de ez csak megkétszereződött bennem. Kislánykorom óta
kerestem,  de  hiába,  mert  mindenhol  csak  a  boldogság  árnyékát  fedezem  fel.  Ki  tud  ez
elégíteni engem? Nem. Soha nem engedtem, hogy elcsábítson. Vágyom szeretni, de olyan
valamit, ami nem változik, és ami nem a szenvedélyeim vagy az élet és idő körülményeinek a
játékszere.  Szeretni,  igen,  de  egy  változhatatlan  Lényt,  Istent,  aki  az  örökkévalóság  óta
végtelenül  szeret  engem.  Micsoda  hatalmas  űr  van  aközött  a  tiszta,  érdek  nélküli,
változhatatlan  szeretet  és  egy  ember  által  nekem  felkínált  szeretet  között!  Hogyan
szerethetnék egy nyomorúsággal és gyengeséggel teli lényt? Milyen biztonságot találhatnék
egy  ilyen  szívben?  Egyesülni  egy  olyan  lénnyel,  aki  szeretetével  képtelen  tökéletesíteni
engem, gondolod, hogy ez vonzó jövőkép számomra? Nem. Istenben mindent megtalálok,
amit a teremtményekben nem, mert ők túl kicsik ahhoz, hogy lelkem szinte végtelen vágyait
kielégítsék. Most azt fogod mondani: de hát Istent szerethetném úgy is, hogy a családi körben
maradok. Nem, kedves Luís-om, a mi Urunk semmit nem tartott meg a Maga számára, amikor
a kereszt fáján szeretett engem. Még a mennyországát is elhagyta. Istenségét elfedte, és én
most csak félig adjam magamat Neki? Nagylelkű lennék-e, ha megtartanám magam számára
azokat, akikhez a leginkább kötődöm? Milyen felajánlás lenne ez részemről? Nem, kedves
Luís, a szeretet, ami eltölt, minden teremtett dolog fölé emelkedik, és bár úgy érzem, mintha a
szívemen  taposnának  és  darabokra  szakadna  a  fájdalomtól,  mégis  búcsút  fogok  mondani
szeretteimnek, mert őrülten szeretem Őt. Ha egy férfi képes annyira megszerettetni magát egy
nővel, hogy az mindent elhagy érte, akkor nem gondolod, hogy Isten képes ellenállhatatlanul
hívni engem? Amikor valaki megismeri Istent, amikor az ima csendjében Ő beárnyékozza a
lelkünket végtelen szépsége egy sugarával, bölcsességével és hatalmával; amikor lángra gyújt



bennünket  jóságával  és irgalmával,  akkor a  földön minden olyan szomorúnak tűnik.  És  a
lélek,  amelyet  leláncolnak  a  test  vágyai  és  a  társadalmi  környezet,  amelyben  él,
száműzetésben  találja  magát,  és  forró  vággyal  kívánja  örökké  szemlélni  azt  a  végtelen
horizontot, amely kitárul Istenben. 

Kedves Luís, ha megértenéd azt a keserűséget,  amelyet minden körülöttem lévő dologban
találok, nem lepődnél meg, hogy a kolostor falai között szeretném leélni életemet szakadatlan
imában, távol a világ zajos nyüzsgésétől. Ezt most nem érted meg, de imádkozom, hogy Isten
egyszer maga tárja fel neked, ahogyan Ő végtelen jóságában feltárta magát nekem. Akkor
megérted  majd,  hogy  lehetetlen  nem rettenetesen  szenvedni,  amikor  a  lélek  akadályokba
ütközik, és nem tud folyamatosan az imádott Minden szerető szemlélésében élni. Amikor az
ember szerettei között él, ez nem lehetséges. Az élet gondjai megakadályoznak benne, még ha
teljes szabadságban élek is. 

Luís,  akit  annyira  szeretek,  nagyon  őszintén  beszélek  most.  Ebben  a  pillanatban  érzem
elválásunk minden fájdalmát. Úgy szeretlek, mint még soha ezelőtt. Kevés olyan testvér él,
akik annyira közel lennének egymáshoz, mint mi ketten. Mégis búcsút fogok venni tőled.
Igen, lelkem Luís-a. Szükséges kimondanom ezt a szót, mely egyrészt olyan kegyetlen, de
nem akkor, ha meggondolod, hogy mit jelent: „Istennek”. Kedves Luís, örökre együtt fogunk
élni. Istenben örök randevúra hívlak. 

Leveled,  amelyet nemrég kaptam meg, éppen akkor,  amikor elkezdtem volna az enyémet,
nagyon  elszomorított.  Legkedvesebb  bátyám,  a  bizalom  hiányával  vádolsz  engem.  Ha
elmondanám, hogy hányszor voltam már azon a ponton, hogy mindezt elmagyarázom neked,
nem hinnéd el. De elnyomtam ezt magamban, mert féltem, hogy nagy fájdalmat fogsz átélni,
és az üdvösséged iránti félelemből. Kérlek tehát, bocsásd meg, hogy nem volt bátorságom
mindezt elmondani, de nagy szeretetem volt az oka. 

Nem is tudod, hogy mennyire értékelem a szeretetedet, Luís. Valóban nem érdemlem meg; de
hidd el,  én kétszer annyira szeretlek téged. Forró szeretettel.  Gondold el:  nem csak téged
hagylak  el,  hanem  azt  a  két  embert  is,  akiket  leginkább  bálványozok:  édesapámat  és
édesanyámat. Mégis el fogom őket hagyni Istenért. Sokat gondolkodtam ezen, és nem akarok
visszafordulni  az  elhatározásomtól,  mert  azáltal,  hogy  kármelita  leszek,  elérem  a
boldogságnak  azt  a  teljes  célját,  amelyet  magam elé  kitűztem.  Ha  a  világban  maradnék,
képtelen lennék elérni mindazt a jót, amit leírsz; mert az erény egy olyan növény, amelynek a
nedve Isten kegyelme. Anélkül elhervad. Mondd meg nekem őszintén, szerinted Isten akkor is
megadja nekem a kegyelmet, ha én hűtlenül követem? Nem. Ha Ő már eddig is bátorságot
öntött belém, hogy mindent föláldozzak az Ő szeretetéért, akkor én sem lehetek szűkkeblű.
Egyébként mi lehetne nagyobb ajándék a hivatásnál? Miután ennyi szeretetet kaptam Istentől,



én a nyomorult  teremtmény,  maradjak hát  otthon azok között,  akiket  szeretek,  és  minden
kényelemmel körülvéve? Az emberek képesek lemondani mindenről egy másik ember javára,
de Istenért semmiféle lemondást nem fogadnak el! 

Kedves Luís, ha láttál volna engem egy jó fiatalemberhez férjhez menni, akinek nincs pénze
és aki messzire vinne el tőled, azt elfogadtad volna. De mert Istenért teszem, mérges vagy. Ki
tudna engem boldogabbá tenni, mint Isten? Őbenne mindent megtalálok. S mondd, hát nincs
egy  beláthatatlan  távolság  a  Mindenható  Isten  és  az  Ő teremtménye  között?  Isten  mégis
leereszkedik  a  teremtményéhez,  egyesíti  önmagával  és  megisteníti.  Megvessem-e  a
Mindenható kezét,  azét,  Aki megőriz engem nagy jóságában? Nem. Soha.  Senki nem fog
meggyőzni engem arról, hogy nem vagyok köteles Istent követni, mindent feláldozni érte,
visszafizetni végtelen szeretetét, amennyire csak tudom. Minden más önzés lenne részemről.
Azt hiszem, te is úgy látod ezt, mint én. 

Azt írod leveledben, hogy Isten dicsőségét nem növelné az, ha mindenki kolostorba lépne, és
elfogadom ezt a véleményedet. De azzal egyet kell értened, hogy nem minden jó embert hív
Isten arra, hogy szerzetes legyen. Mégis vannak olyan lelkek, akikbe Isten vonzódást önt a
tökéletesség  után,  és  ezek  hűtlenek  lennének,  ha  nem követnék  ezt  a  hívást.  Igaz,  hogy
erényes lelkekre szükség van a világban, most még inkább, mint valaha, a jó példa abszolút
szükséges;  de  ahhoz,  hogy  a  világban  maradjunk,  Isten  különleges  segítségére  van
szükségünk. És én tudom, hogy ehhez nekem nincs erőm, mert Isten nem ezt kéri tőlem. De
még nagyobb szükség van olyan lelkekre, akik teljesen átadják magukat Isten szolgálatára,
szüntelenül dicsérik Őt,  hogy elégtételt  nyerjenek a világban történt sérelmekért;  lelkekre,
akik szeretik Őt és társaságában maradnak elégtételül azokért, akik elhagyják Őt; imádkozó
lelkekre,  akik  szüntelenül  felemelik  hangjukat  a  bűnösökért;  lelkekre,  akik  a  bukott
emberiségért  feláldozzák  magukat  a  dicsőség  minden  látszata  nélkül.  Igen,  Luís,  egy
kármelita  több  dicsőséget  ad  Istennek,  mint  bármelyik  apostol.  Szent  Terézia  több  lelket
mentett meg imádsággal, mint Xavéri Szent Ferenc, és ő anélkül apostolkodott, hogy annak
gyümölcsét látta volna. 

Azt írod, hogy használnom kellene azokat a képességeket, amelyeket Istentől kaptam az Ő
dicsőségére. Igaz, hogy vannak adományaim, ahogy mondod, de hogyan adhatnék nagyobb
dicsőséget  Istennek, mint azáltal,  hogy teljesen átadom magam neki,  használva értelmi és
erkölcsi képességeimet, nappal és éjjel megismerni és szeretni Őt? Nem vagyok szép, de ha
szép lennék, nem haboznék azt is Istennek ajánlani, mert Isten a legjobbat és a legszebbet
érdemli. 

Hát tudnád-e gyűlölni a vallást, vagy Jézus Krisztust, amikor éppen a vallás és Ő ad nekem
boldogságot ebben az életben és a következőben? Micsoda kétségbeesés szorította volna össze
a szívemet, amikor fölfedeztem a teremtmények ürességét és semmisségét, ha nem ismertem



volna egy másik Lényt, aki képes betölteni és megelégíteni engem! Nem, soha nem hinném
ezt, lelkem Luís-a, mert tudom, hogy a vallásos hit a lelkedben szilárd alapon nyugszik. És ha
ez  mégis  sajnálatos  módon  megszűnne,  mondom  neked,  hogy  ebben  a  pillanatban  azért
könyörgök Istenhez, hogy inkább én haljak meg, hogy áldozatomból a hit fénye és szeretete
szülessen meg benned. 

Továbbá, aki lelkembe ültette a hivatásom magját, az a Legszentebb Szűz volt. És éppen te
tanítottál arra, hogy szeressem ezt a gyengéd Anyát, akit gyermekei soha hiába nem hívnak
segítségül.  Ő  szeretett  engem,  és  mivel  egyedülálló  védelme  bizonyítékául  nem  talált
számomra nagyobb kincset,  méhének áldott  gyümölcsét  adta nekem, az Ő Isteni  Fiát.  Mi
többet adhatott volna ennél? 

Luís,  mielőtt  elmegyek,  rád  szeretném  hagyni  a  Legszentebb  Szűz  szobrát,  mint  örök
egységünk jelét. Ez a szobor volt állandó társam, ez volt bizalmasom életem zsenge éveitől
fogva.  Meghallgatta  minden örömömet és  bánatomat.  Gyakran megvigasztalta  fájdalomtól
megtört szívemet. Luís, kedves, ez a szobor fogja elfoglalni számodra az én helyemet. Beszélj
vele  bizalmasan, úgy, mint ahogy velem teszed.  Amikor magányosnak érzed magad,  mint
ahogy én is gyakran, tekints rá és látni fogod az Ő mosolygó arcát, amint ezt mondja neked:
„Édesanyád soha nem hagy téged egyedül”. Amikor szomorú vagy és lesújtott, és senkinek
nem tudod kiönteni a szívedet, fuss hozzá és Anyád bánatos tekintete azt mondja majd neked:
„Nincs az enyémhez hasonló fájdalom”. Ő majd megvigasztal téged és szívedbe helyezi a
vigasztalás egy csöppjét, amely az Ő megsebzett szívéből forrásozik. 

Cellám magányából imádkozni fogok érted az annyira szeretett  Szűzhöz,  hogy mint  igazi
Anya, mutassa meg magát az én bátyámnak, akit annyira szeretek. Gondolatban egyesülve a
földön, lelkünk is egymásra talál majd örökre a mennyben, miután ez a szomorú száműzetés
véget  ér.  Ott  majd  megértjük  elválásunk  értékét,  amely  megszerezte  számunkra  az  örök
közösséget abban a hazában, ahol az igazi élet van. 

Luís,  már  csak  egy  dolgot  szeretnék  mondani  neked.  Ha  beleszerettem  volna  egy
fiatalemberbe, és ez a fiatalember nem felelne meg a te ízlésednek, nem haboztam volna egy
pillanatig sem feláldozni érted a saját boldogságomat, mert annyira szeretlek. De itt most nem
emberről,  hanem  Istenről  van  szó.  Mivel  nem  ideig  való,  hanem örök  boldogság  mellet
döntök, nem fordulhatok vissza. Bocsásd meg mindazt a fájdalmat, amit a döntésem okozott
neked.  Ismersz  engem.  Te  jobban,  mint  bárki  más,  megérted  azt  a  fájdalmat,  amelyben
elmerülök,  a  fájdalmat,  amely  annál  rosszabb,  mivel  látom,  hogy  én  okozok  szenvedést
szeretteimnek. 



Végleg  búcsúzom most.  Úgy tör  ez  elő  a  lelkemből,  mint  egy  zokogás.  Isten  veled,  oly
nagyon szeretett testvérem. Légy jó. Töltsd be szereteteddel azt az ürességet, amely szüleink
szívében van most, hogy elfogadják lányuk áldozatát. Bár ő nem ér sokat, végső soron mégis
a lelkük része. Szeresd őket és tarts távol tőlük minden szenvedést. Légy jó a húgomhoz,
Rebeccá-hoz  is.  Szegény  kislány!  Mennyire  sajnálom  őt  egyedül  hagyni  az  élet
küzdelmeiben!  Bár  soha  nem  lesz  egyedül,  mert  imáimmal  mindig  vele  leszek,  és  azok
elkísérnek mindkettőtöket és segítenek a jóság útján. 

Kedves  Luís,  Isten  veled!  Legyen  a  szíved  nagylelkű,  és  ajánlj  föl  engem Istennek  és  a
Legszentebb Szűznek.  Ők boldoggá fogják tenni szegény húgodat.  A jó és a szép mindig
könnyekbe kerül. Az az élet, amelyet most felvállalok, meghozza ezeket a javakat, de szívem
vére  árán.  Isten  megjutalmaz majd  téged,  mert  Isten  nem engedi,  hogy felülmúlják  Őt  a
nagylelkűségben. Mindenek fölött pedig emlékezz arra, hogy ez az élet nagyon rövid; hiszen
tudod, hogy nem ez itt az igazi élet. 

Isten veled, szeretett bátyám

Juana

Santiago, 1919. április 14.


