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1. ÉLETEM ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS FELOSZTÁSA 

 

Anyám: Ön azt fogja hinni, hogy egy érdekes történet előtt áll. Nem akarom, hogy csalódjon. 

A történet, amit ön olvasni fog, nem az életem története, hanem egy szegény ember benső 

élete, akit Jézus Krisztus különleges módon szeretett, jótéteményeivel és kegyelmeivel 

halmozott el, minden érdem nélkül. 

 

Életem története két szóban foglalható össze: „Szenvedni és szeretni”. Íme, itt az egész 

életem, mióta mindez tudatosult bennem, vagyis hat éves koromtól kezdve, vagy még előbb 

is. Szenvedtem, de Jézus megtanított, hogy csendben szenvedjek, és neki öntsem ki szegény 

szívemet. Ön megért engem, Anyám, hogy az út, melyet Jézus kiskorom óta mutatott, az, 

amelyen lelkemet a szenvedéssel próbálta táplálni.  

 

Életem két szakaszra osztható: körülbelül az értelmes kortól az Elsőáldozásig. Jézus 

kegyelmekkel halmozott el úgy az első, mind a második szakaszban; tehát az elsőáldozástól 

kezdve egészen mostanáig, vagy jobban mondva a  Kármel kikötőjébe való érkezésemig.  

 

2. AZ EGÉSZ CSALÁD KÉNYEZTETETT 

 

1900-ban, július 13-án születtem! Édesanyámat Lúcia Solar Fernándeznek, édesapámat 

Miguel Fernández Jará-nak hívják. 

 Nagyapával laktunk, aki már öreg volt. Eulogio Solar-nak hívták.El lehet mondani, hogy 

szent volt. Egész nap a rózsafüzér szemeit imádkozta. 

Jézus nem akarta, hogy szegénynek szülessek, mint Ő. Gazdagságban születtem, mindenki 

kényeztetett. 

A negyedik gyerek voltam. A legidősebbet Lúciának ívták, hét éves volt; Miuel a második, 

hat éves, és Lucho , a harmadik, árom éves volt. Nagyapám házában lakott nagynéném, 

Juanita Solar is négy gyermekével. Nagybátyám, Luis Alberto Dominquez már meghalt. 

Legidősebb unokatestvérem már tizenhárom éves volt, a legkisebb pedig öt. Teresa Vicuna 

nagynéném is velünk lakott két gyermekével; egyik gyermeke meghalt, amikor még kicsi 

volt;a legidősebbet Tomas Bernardó-nak hívták (mint nagybátyámat); a másodikat 

Teresitának, nyolc éves volt. Velünk lakott Francisco nagybácsi is, aki nőtlen, 23 éves volt.  

Kicsivel később megszületett Rebeca, egy évvel és nyolc hónappal utánam. Nagyon félénk 

volt, pedig nagyon kényeztették. Rebeca teljesen más volt, mint én. Mindkettőnket nagyon 

kényeztettek. Nagyapával azt tehettük, akit akartunk, becsaphattuk puszikkal és 

simogatásokkal.  

 



 2 

Kiskoromtól fogva mondták, hogy én vagyok a legaranyosabb a testvéreim közül, nem vettem 

észre. Ugyanezt mondták, amikor nagyobb lettem, titokban, hogy ne hallja, mert nem szerette 

hallani. Csak Isten tudja, milyen sokba került nekem, hogy kitépjem ezt a gőgöt és hiúságot, 

mely gyökeret vert a szívemben, amikor már nagyobb lettem.  

Félénk természetem és nagyon érzékeny szívem volt. Mindenért sírtam, de nagyon barátságos 

természetem volt, soha nem haragudtam senkire. 

 

3. VÁGY AZ ELSŐÁLDOZÁSRA, A KOLLÉGIUM 

 

1906-ban földrengés pusztított, és ekkor éreztem, hogy Jézus elkezdte a szívemet magának 

akarni. Emlékszem, hogy anyu és Juanita néni elvittek minket a szentmisére, és mindig 

mindent megmagyaráztak. Amikor a szentmisén az áldozás következett, felgyulladt bennem a 

vágy, hogy a mi Urunkat magamhoz vehessem. Anyutól kértem ezt az ajándékot, de hála 

Istennek, nem talált még felkészültnek erre a magasztos eseményre. Emlékszem, hogy anyu és 

Juanita néni az asztalra ültettek, és kikérdeztek az Eukarisztiáról. Válaszoltam a kérdéseikre, 

de mivel nagyon kicsinek találtak, nem engedtek. 

 

Hét évesen gyóntam. A nővérek készítettek fel minket. 

 

De először el szeretném mesélni kollégiumi érkezésemet. Nagyapa semmiképpen nem akarta, 

hogy oda menjünk, de végül anyu győzött és a Tereziánus Nővérekhez küldött. Ebéd után 

mentem és ötkor jöttem el, de alig jártam. Egy hónap után kivettek, mert észrevettem, hogy a 

tanárnők nem figyelmek oda eléggé a szünetekben, és egy kislány nem volt illedelmes; 

elmeséltem anyunak , mi történt. Anyu panaszkodott, ezért haragjában az Elöljáróanya az 

osztályzás napján félreállított és rossz jegyet adott, majd megszidott, hogy ilyeneket nem 

szabad mondani. Csodálkoztam, mert mindig azt mondták, hogy anyunak mindent el kell 

mesélni. Megbüntettek. Nagyon sokat sírtam. Amikor hazamentem, anyu írt egy levelet az 

elöljárónak, hogy nem megyek többet. Örültem, mert a kislányok nagyon civakodóak voltak. 

Szenvedtem az egyik miatt, aki mindig bántani akart; mindig lerántotta a kendőt a fejemről, 

amikor a kápolnába mentünk. Én kicsi voltam, nem tudtam védekezni. A többiek szerettek. 

Nem gondoltam vissza szeretettel erre a kollégiumra, noha itt tanultam meg olvasni.  

 

4. NAGYAPA HALÁLA 

 

1907-ben nagyapa szentként halt meg. Tökéletesen emlékszem, hogy amikor a chacabucó-i 

birtokra mentünk, akkor még nagyon jól volt. Teresa nagynénivel és a gyerekeivel mentünk, 

mert nagyapa soha nem szakadt el tőlünk. 

Minden délután meglovagoltatott minket. Kisorsoltuk, hogy ki legyen az első, és mindig 

Rebecának sikerült.  

Nagyapa jól volt, de egy éjjel lebénult. Nagynéném azonnal visszavitte Santiago-ba, ahol 

azonnal megmondták, hogy gyógyíthatatlan. Szörnyű kezelésekkel kínozták, mígnem szegény 

kis öreg már azt sem tudta, hogy van. Május 13-án, halálának napján részesült a 

szentségekben. Magához hívatta gyermekeit, és ellátta őket tanácsaival. A szobája mellett volt 

az imaterem. Amikor elkezdődött a szentmise, arcán feldúltság látszott, és így szólt: 

„Vigyétek innen!” , és kezeivel eltakarta arcát. Ezek az ördög szörnyű kísértései voltak. Anyu 

szentelt vizet hintett, és az ördög elment. Ezután még egyszer megkísértette, majd eltűnt, hogy 

halála olyan lehessen, mint az élete volt: békés. Amikor az átváltoztatáskor felemelték az 

Ostyát, lelke a mennybe szállt anélkül, hogy valaki észrevette volna. Úgy tűnt, mint aki alszik. 

Halála egy szent halála volt, ahogyan az élete is. Azonnal értesítettek bennünket Cacabucón. 
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Emlékszem, hogy az ágyban aludtam, amikor jöttek szólni. Mi, kislányok nem vettük 

tudomásul. Nem sírtunk, mert nem akarták megmondani testvéremnek, Luchó-nak, aki 

beteges volt, és nemrég gyógyult meg egy halálos betegségből. Így mi, nagyobb megerőltetés 

nélkül, csendben maradtunk. Később, amikor öltözködtünk, Luco elkezdett ordítani, és 

keservesen sírt. Odamentek hozzá, mire ő azt kérdezte: „Miért csaptak be? Miért nem szóltak? 

A nagyapám halott.” És sokat sírt. Nem lehetett tudni, hogyan tudta meg, mert senki nem 

mondta neki. Nagyapa értesítette, miközben aludt.  

Néhány nap múlva megérkezett Francisco bácsi, sírt és a legszomorúbb dolgokat mesélte el. 

Akkor kezdtem el én is sokat sírni, nem lehetett megvigasztalni. Elvittek minket Santiago-ba, 

és amikor megláttam az üres szobát, az volt a benyomásom, hogy mindennek vége. Olyan 

szomorú lettem, hogy ezt el sem lehet képzelni.  

Kis idő elteltével eladták a házat, és a birtokot háromfelé osztották. A középső rész don 

Salvador Huidobró-é lett, az emelkedős rész Francisco bácsié, a fürdők pedig anyué.  

 

A Santiagó-i ház Eugénio bácsié lett. 

 

Átköltöztünk ColleSanto Domingó-ba; ez a ház is, akárcsak a másik, édes emlékekkel van 

tele. Egy olyan dolog történt velem, amit érdemes elmesélni. Éjszaka, amikor eloltottuk a 

lámpát, de anyuka szobájában még égett, láttam megjelenni nagyapát Rebeca ágya előtt, de 

csak a fél testét láttam. Nyolc napon keresztül megjelent nekem. Halálosan féltem, és Rebeca 

ágyába bújtam, ahonnan nem láttam.  

 

5. SZŰZANYA TISZTELET. FELKÉSZÜLÉS AZ ELSŐÁLDOZÁSRA 

 

Amikor utoljára mentünk Chacabucó-ba, Juanita néni, mivel bevettem egy gyógyszert, egy 

porcelán Lourdes-i Szűz Mária szobrot ajándékozott nekem, amely mindig ott volt az ágyam 

mellett. Bevettem a gyógyszert, és nekem adta. Ez az a Szűzanya, aki mindig megvigasztalt és 

meghallgatott.  

 

Erre az időszakra vezetető vissza a Szűzanya tiszteletem. Testvérem, Lucho tanította nekem 

ezt a szeretetet a Szűzanya iránt, amely még azóta is megvan bennem, és remélem, hogy 

halálomig megmarad. Lucho minden nap elhívott, hogy imádkozzuk együtt a rózsafüzért, és 

mindketten megígértük, hogy egész életünkben naponta elimádkozzuk. Amit eddig meg is 

tettem, csak egy alkalommal felejtettem el, amikor még kisebb voltam. Ettől kezdve azt lehet 

mondani, hogy a mi Urunk és a Legszentebb Szűz kézen fogtak.  

Ebben az időszakban a természetem haragossá vált, féktelen dühkitörések lettek úrrá rajtam, 

azonban ez nem volt gyakori. Utána pedig senki nem tudott kihozni a sodromból. A gyerekek, 

a testvéreim direkt mindenfélét kitaláltak, hogy felbosszantsanak, de úgy tettem, mintha nem 

is hallanám. Ezért anyu vigasztalt, de azután, amikor valami miatt ellenállásba ütköztem, 

elkezdtem sírni, sőt, hisztizni is.  Amikor Chacabocó-ba mentünk, eljött velünk anyu egyik 

unokatestvére, aki engem ki nem állhatott, míg Rebeca volt a kedvence. Elképzelhetetlenül 

sokat szenvedtem miatta, iszonyatosan viselkedtem vele, semmit nem fogadtam el tőle.  

 

1907-ben kollégiumba kerültünk. Anyám, Ön tudja, mennyi bosszúságot okoztunk 

természetünkkel. Jól emlékszünk, amikor anya elmesélte Önnek, hogyan veszekedtünk 

testvéreinkkel. Ekkor Ön odahívott magához minket, és felszólított, hogy legyünk jók. Ekkor 

kezdte a mi Urunk megmutatni nekem a szenvedést. Apa elvesztette örökségének egy részét, 

ezért kénytelenek voltunk szerényebben élni.  
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Minden nap kértem anyát, hogy elsőáldozó lehessek, mígnem 1910.ben beleegyezett. 

Elkezdtem a felkészülést. Úgy tűnt, drága anyám, hogy ez a nap sosem jön el, és én sírtam a 

vágytól, hogy magamhoz vehessem a mi Urunkat. Egy évig tartott az előkészület, és ez idő 

alatt a Szent Szűz segített nekem megtisztítani a szívemet minden önteltségtől.  

 

A Szent Szív hónapjában teljesen megváltoztattam jellememet, olyannyira, hogy anya 

boldogan figyelte, milyen szépen készülök az elsőáldozásra. Nehéz volt engedelmeskedni, 

főleg akkor, amikor rám parancsoltak. A lustaságom miatt nem mozdultam azonnal. Erre 

aztán azt mondtam magamnak, hogy még ha nem is szólnak, akkor is futva megyek, 

mindenkit megelőzve. Nem veszekedtem a gyerekekkel. Olykor összeharaptam a számat, és 

siettem öltözködni. Jócselekedeteimet feljegyeztem egy kis füzetben, tele volt ez a füzet 

jócselekedetekkel. Micsoda különbség van most ahhoz képest. De szeretnék visszatérni abba 

az időbe! De talán nem kaptam akkor több kegyelmet Jézustól?  

 

6. ELSŐÁLDOZÁS 

 

Elsőáldozásom napja felhőtlen volt számomra. Emlékszem az életgyónásomra: amikor 

kijöttem, fehér fátylat tettek a fejemre. Délután bocsánatot kértem. Emlékszem Apa 

reakciójára. Odamentem hozzá bocsánatot kérni, és Ő megcsókolt. Sírva letérdeltem elé és 

bocsánatot kértem tőle mindazért, amivel aggodalmat okoztam. Apának könnybe lábadt a 

szeme. Felemelt, megcsókolt és azt mondta, hogy nincs miért bocsánatot kérnem, hiszen soha 

nem okoztam neki szomorúságot, és nagyon örül annak, hogy ilyen jó vagyok.  

Igen, Apa, mert Te nagyon is elnéző és jó voltál hozzám.  

Anyától is bocsánatot kértem - Ő is sírt-, majd testvéreimtől, Rebekától, és a cselédeinktől. 

Mindenki meg volt hatva. 

Lelkigyakorlaton voltam egyedül, nem ettem együtt az asztalnál a többiekkel.  

 

1910. szeptember 11., a haza centenáriuma volt életem legboldogabb éve, és a legtisztább 

emlékeké is. Ezen a szép napon a természet is gyönyörű volt. Ahogy a Nap szétszórta 

sugarait, úgy telt meg a lelkem a Teremtő iránti boldogsággal és hálával. Korán ébredtem. 

Anya felöltöztetett, feladta rám az ünnepi ruhát és megfésült. Mindent Ő csinált, én semmire 

sem gondoltam. Minden közömbös volt, kivéve a lelkem Isten iránt. Amikor megérkeztünk, 

az elsőáldozók rózsafüzérét imádkoztuk: az „Üdvözlégy Mária” helyett ezt ismételtük: 

„Gyere, Jézusom, jöjj el! Ó, én üdvözítőm, jöjj és Te magad készítsd elő a szívemet!” 

 

Végre elérkezett a pillanat, kettesével mentünk be a templomba. Ön, Anyám, mons. Jara előtt 

ment – ő végezte az áldoztatást-, hátul voltak és zárták a körmenetet. Mindnyájan lesütött 

szemmel léptünk be, hogy senkit ne lássunk, majd letérdeltünk a fehér fátyolszerű anyaggal 

borított, liliommal és gyertyákkal díszített padokba. 

 

Mons. Jara olyan gyengéd és szép szavakkal beszélt hozzánk, hogy mindnyájan sírtunk. 

Emlékszem egy dologra, amit mondott nekünk: „Kérjétek Jézust, hogy ha halálos bűnt 

követnétek el, vegye el már ma az életeteket, amikor a lelketek olyan tiszta, mint a egyeket 

borító hó. Imádkozzatok szüleitekért, életetek szerzőiért, és mindazokért, akik elveszítették 

szüleiket. Itt a pillanat, hogy találkozzanak velük. Igen, eljöttek ők is, hogy tanúi lehessenek 

lelketek belső egyesülésének Jézus Krisztussal. Nézzétek az oltár angyalait, kedves 

gyermekek, nézzétek őket, irigykedve néznek benneteket. Az egész Mennyország jelen van.” 

 

Sírtam. Végül azt mondta, hogy nem akarja tovább késleltetni Jézussal való egyesülésünket, 

hiszen már annyira szomjúhozzuk Őt, és Jézus is hasonlóképpen vár ránk. Elindultunk az oltár 
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felé, miközben a „Boldog lélek” című szép éneket énekelték, amelyet soha nem fogok 

elfelejteni. Leírhatatlan mindaz, ami a lelkem és Jézus között történt. Ezerszer kértem Őt, 

hogy vegyen magához, és először hallottam édes hangját. „Jézusom, szeretlek, imádlak!” 

Mindenkiért imádkoztam. Éreztem, a Szűzanya közelségét. Hogy kitágul a szív!  

Életemben akkor éreztem először ilyen csodálatos békét. A hálaadást követően kimentünk az 

udvarra, hogy ajándékokat osszunk szét a szegények között, és megöleljük a családtagjainkat. 

Apa megcsókolt, és boldogan vett fel a karjaiba. 

Ezen a napon sok kislány jött el hozzánk. Fölösleges az ajándékokról beszélni, amelyeket 

kaptam: a komód és az ágy tele volt velük.  

 

Elmúlt életemnek ez az egyedülállóan boldog napja, hamarosan el is költöztünk. Jézus ezt az 

első ölelését követően többé nem hagyott el, egészen önmagának akart. 

Minden nap szentáldozáshoz járultam és hosszasan beszélgettem Jézussal, de különleges 

módon ragaszkodtam Szűz Máriához is, mindent elmeséltem neki. Ettől a naptól fogva a föld 

többé már nem vonzott engem. Meg akartam halni, és kértem Jézust, hogy vigyen el 

december 8-án.  

 

7. DECEMBER 8-ÁN MINDIG BETEG 

 

A Szűzanya és Jézus beszélnek hozzám.  

Minden évben december 8-án olyan beteg voltam, hogy azt hitték, meghalok. 12 évesen 

diftériás lettem, és nagyon közel voltam a haláloz. Mivel egyik nagynénémnek 12 éves 

korában ez a betegség okozta a halálát, Anya azt hitte, hogy én is meghalok, mivel én 

rosszabbul voltam. Nagynéném kiskorától fogva szent volt. Úgy vezekelt, hogy kavicsokat 

tett a cipőjébe, tüskés ágakkal ostorozta magát véresre. Utolsó betegségében, amikor az 

orvosok kivették a torkából az ott képződött hártyákat, ő fogta a csipeszt, megcsókolta és azt 

mondta: „Ezek azok az eszközök, amelyek engem az égbe fognak vinni.” Ezután fogta a 

feszületet, és még hozzátette: „Orvosok, tegyétek velem, amit akartok!” Amikor elérkezett a 

halál pillanata, bocsánatot kért nagyszüleimtől, majd mindenkitől. Bocsánatot kért a betegsége 

alatt okozott kellemetlenségekért, majd elragadtatásba esett és így szólt: „Milyen nagy, 

milyen hatalmas az Isten!” Mosolygott, amikor meghalt.  

Én nem hasonlítottam rá, még nem érdemeltem ki a Mennyországot, ezért Urunk sem vett 

magához engem.  

 

1913-ban félelmetes lázam volt. Ebben az időszakban a mi Urunk már hívott, hogy legyek 

egészen az övé, de nem figyeltem a hangjára. Így azután múlt évben (1914-ben) 

vakbélgyulladást küldött rám, Ekkor már odafigyeltem kedves hangjára, mely arra hívott, 

hogy az Ő jegyese legyek később a Kármelben. 

 

A Szűzanya iránti tiszteletem igazán nagy volt. Egy nap, amikor erős fájdalmam volt és 

elmondtam Neki, imádkoztam hozzá egy bűnös megtéréséért. Ő válaszolt nekem. Azóta Szűz 

Mária beszél hozzám, amikor hívom. Egyszer egy kétségemmel fordultam hozzá, amire 

válaszolt is egy hang, de én azt mondtam magamban: ez nem az én Anyám hangja, mert Ő 

ilyet nem mondana nekem. Amikor hívtam a Szűzanyát, azt mondta, hogy az ördög beszélt 

hozzám. Féltem. Azt mondta, hogy ha meghallom a hangját, kérdezzem meg: „Te vagy az, 

Anyám?” Mindig így teszek. Minden alkalommal, amikor valamit meg akartam tudni, 

megkérdeztem Tőle, és amit mondott, az mindig igaz volt.  

A vakbélgyulladás miatt meggyengült egészségem következtében ágyban kellett maradnom, 

ezért kivettek a kollégiumból, aminek nagyon örültem.  
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Egy nap egyedül voltam a szobámban. A betegségem miatt annyira elkényeztettek, hogy nem 

tudtam egyedül lenni. Ezen a bizonyos napon Lucita beteg volt, és mellette volt Elisen, az 

egyik cseléd, aki nagyapát gondozta. Féltékenységet és fájdalmat éreztem, és elkezdtem sírni. 

Könnyes szemeim egy Szent Szív képen akadtak meg, és egy nagyon kedves hangot 

hallottam, amely így szólt: „Hogyhogy? Juanita,… egyedül vagyok a tabernákulumban 

irántad való szeretetből, te pedig egy percet sem bírsz ki?” Ettől kezdve Jézus beszél hozzám. 

Teljes órákat töltöttem Vele való beszélgetésben. Így jó volt egyedül lenni. Megtanított arra, 

hogyan kell panaszkodás nélkül szenvedni…, és a Vele való bensőséges egyesülésre. Azt 

mondta, hogy magának akar engem, és azt akarja, hogy kármelita legyek. Anyám, el sem 

tudja képzelni, mit tett Jézus a lelkemben! Már nem önmagamnak éltem, hanem Jézus élt 

bennem. 7-kor keltem és felébresztettem Rebekát, aki a kollégiumba ment. Az egész napom 

be volt osztva, mindent Jézussal és Jézusért tettem. A mi Urunk megmutatta a célt, az 

életszentséget, amit elérhetek, ha mindent a lehető legjobban csinálok. Nem sokkal később a 

gyóntatóatyám ugyanezeket a szavakat ismételte, ezért mindent elmondtam neki.  

 

8. VAKBÉLMŰTÉT 

 

A fájdalmaim nőttek, és a betegségem napról-napra rosszabbodott. December 8-án úgy 

éreztem, hogy meghalok. Ettől a naptól kezdve ágyban maradtam, és csak a műtétem után 

keltem fel újra. Anya elkezdett egy kilencedet imádkozni a Gyermek Jézusról nevezett Teréz 

nővérhez (kármelita, kevéssel azelőtt halt meg), akit nagyon tisztelek. Javult az állapotom, de 

december 24-én este anya elfelejtette elimádkozni a kilencedet, és másnap sokkal rosszabbul 

lettem. Délben olyan válságossá lett az állapotom, hogy azt hitték, meghalok, de a mi Urunk 

életben akart tartani. Milyen jó velem az Úr! 

 

Elhatározták, hogy megoperálnak. December 28-án, hétfőn elvittek San Vicente Kórázba. 

Csak Isten tudja, mennyit szenvedtem. Fájt, hogy nem otthon fogok meghalni. És nagyon 

undorodtam attól, hogy olyan ágyakban aludjak, ahol más betegek is feküdtek már. .. így 

szörnyű volt elmennem. Ignacito könnyes szemmel lépett a szobámba, de amint meglátott, 

letörölte könnyeit és elkezdett játszani. Egy pillanatra sem láttam sírni, és ez csodálatraméltó 

egy olyan gyereknél, aki alig töltötte be a negyedik életévét. Anyával és a „Kis Anyával” 

hétfőn autóval mentünk. A görcsök miatt halálosan fáradtan értem a szállásra, de azután 

jobban lettem. Reggel ötkor szentáldozásoz járultam. Micsoda áldozás! Azt hittem, hogy ez 

volt az utolsó. Teljes lelkemből kértem a mi Urunkat, hogy adjon nekem bátorságot és derűt. 

Mi lett volna velem Jézus segítsége nélkül! Ó, édes Jézus, szeretlek! 

 

Látogatóba jöttek a kislányok, nyugodtan kártyáztam velük. Később az ápolónővér jött, hogy 

előkészítsen. Azután az orvos, stb. Ebéd után nagyon ideges voltam, mivel nem tudtam, mi 

történi velem. Elkezdtem sírni és nevetni. Anya adott egy gyógyszert, és nyugodtabb lettem. 

Kettőkor megérkeztek a kislányok Juanita nénivel. Megkértem, hogy maradjon ott az operáció 

alatt. Megígérte. Azután jött Eulogio bácsi, Anya testvére, és Juanita Ossa de Vales. 

Beszélgettek velem, el akarták terelni a figyelmemet. Felkészültem a halálra. Ekkor jött értem 

az elöljáró anya. Nem tudom elmondani, milyen jók voltak hozzám a nővérek. Amikor csak 

tehette, az elöljáró anya ott volt mellettem és virágokat hozott a szobámba, hogy vidámabbnak 

tűnjön.  

Fogtam a Szűzanya szobrát, átöleltem a Feszületet és ezt mondtam: „Hamarosan szemtől-

szembe foglak látni, Isten veled.” Kaptam egy csomó ereklyét, és ráfeküdtem a hordágyra. A 

nagynénik toltak, de ott volt mellet Anya, Lucita és Rebeca is. Kértem minden nővértől, 

akivel találkoztam, hogy imádkozzon értem, és mindegyikükkel beszélgettem. Két épület után 

következett a klinika. Átmentünk a férfi osztályon. Már alig tudtam visszafojtani a sírást. 
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Amikor megláttam az egyik idős háztartási alkalmazottat, akit megoperáltak, fájdalom fogott 

el, amiért nem látatom többé. Úgy éreztem magam, mint a bárány, akit a vágóhídra visznek 

megölni, elkezdtem sírni. Feltört belőlem egy kiáltás és zokogni kezdtem, de azt mondtam 

magamnak, hogy nem szabad sírnom. Letöröltem a könnyeimet, és újból derűs lettem, hogy 

ne okozzak fájdalmat Anyának. Ezután kértem Jézust, hogy Anya ne búcsúzzon el tőlem, és 

Jézus megengedte. Anya és Eulogio bácsi hátul maradtak anélkül, hogy észrevettem volna.  

 

Amikor megérkeztem a klinikára, az alkalmazottak felvittek a lépcsőn. Lucia és Rebeca ekkor 

köszöntek el… Ez a búcsú olyan volt nekem, mintha egy dárda szúrta volna át a szívemet, 

folytak a könnyeim. De vajon nem ígértem-e meg Jézusnak, hogy nem fogok sírni? Erőt 

vettem magamon, letöröltem a könnyeimet és elbúcsúztam tőlük.  

Jöttek az orvosok. Nyugodtan beszélgettem velük, de úgy tűntek nekem, mintha mészárosok 

lettek volna. Mindenesetre Jézus győzelmet szerzett nekem. Mielőtt az érzéstelenítőt beadták, 

megcsókoltam az érmémet, Jézus szívébe rejtőztem és búcsút mondtam a világnak.  

 

Apának és Juanita néninek végig kellett volna néznie a műtétet, de Apának nem volt hozzá 

bátorsága. Amikor felébredtem, fájt a fejem és nem tudtam, hol vagyok. Azt hittem, hogy egy 

másik világból jöttem; olyannyira, hogy mindenkinek, akit csak megláttam, elkezdtem sírni. 

A fájdalom szörnyű volt, és az érzéstelenítő borzalmas tüneteket okozott, de mivel Anya 

emlékeztetett rá, eszembe jutott, hogy mindent a mi Urunknak ajánlok fel. Csak egyetlen 

pillanatra estem kétségbe, de azonnal meg is bántam.  

 

Újév napján kaptam egy levelet. Az ápolónővérem nagyon jó volt hozzám, aznap a 

szentáldozás után így szólt: „Érkezett egy levél a számodra.” Boldog voltam. Mondtam, hogy 

a barátnőim írtak. De mekkora volt a meglepetés, amikor kinyitottam és láttam, hogy a 

franciául megírt levél Jézustól jött. Ezt az értékes levelet a nővér írta, és gyönyörű képeket tett 

bele. Ez a jóságos nővér ezer figyelmességgel halmozott el. Minden nap virágokat hozott, 

hogy a szoba vidámabb legyen. Az egyik orvos a szállásról orchideákat küldött nekem, ami 

egy nagyon drága virág. Életemben először küldtek nekem virágot, én pedig elküldtem 

Jézusnak. Ezt az áldozatot nagyon nehéz volt meghoznom, de megtettem.  

 

Az 1915-1916-os évek 

 

9. EGY DÜHKITÖRÉS 

 

Nem sokkal azután, hogy eljöttünk a San Vincente Kórázból, elmentünk Chacabuco-ra, amit 

Apa kibérelt. Nem lovagolhattam, ami nagy lemondást jelentett számomra. Nincsen semmi, 

amit a lovaglásnál jobban szeretek. Nagyon jól éreztük magunkat. Missziókat szerveztek. 

Gyakran volt szentmise, és én nagyon boldog voltam.  

Azért, hogy alázatosabbá váljak, mesélek egy dühkitörésemről, mely olyan nagy volt, hogy 

úgy tűnt, megőrültem. Azért történt, mert a nálunk lévő nővérem és unokatestvérem nem 

akartak velünk fürdeni, mert túl kicsik voltunk. Ellenállást váltott ki belőlem, hogy kicsinek 

mondtak, és ezért már nem is akartam fürdeni, mégis kényszerítettek. Amikor vetkőztünk, 

jöttek a lányok és elkezdtek sürgetni minket. Azt válaszoltam, hogy addig nem vetkőzöm le, 

amíg el nem mennek. De ők nem akartak elmenni. Anya mondta, hogy vetkőzzek, de én 

duzzogtam és nem akartam. Anya erre megvert, de minden hiába volt. Sírtam és mérgemben 

úgy csináltam, mintha be akarnék ugrani a vízbe. A dadám elkezdett vetkőztetni, de én 

továbbra is meg voltam sértődve.  Amikor elkészültem, már megbántam, amit tettem. 
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Odamentem bocsánatot kérni Anyához, aki nagyon elszomorodott, mert ilyennek látott 

engem. Azt mondta, hogy visszamegy Santiagóba, mert nem akar egy ilyen haragos 

kislánnyal maradni. Nem akart megbocsátani nekem, erre vigasztalhatatlan sírásba kezdtem. 

Kizavart a szobájából, és én elbújtam, hogy szabadon kisírhassam magam. Eljött az uzsonna 

ideje, de én nem akartam odamenni. Csak akkor mentem, amikor rám parancsoltak. 

Szégyelltem magam, mert ilyen rossz példát mutattam, nem is néztem senkire. Nem tudom, 

hányszor kértem bocsánatot, mire Anya azt mondta, hogy figyelni fogja, milyen lesz a 

jövőben a viselkedésem. Azt hiszem, hogy ezzel a bűnnel kapcsolatban tökéletes volt 

bűnbánatom, mert nem tudom megszámolni, hányszor sírtam miatta.  

 

10.  MA LETTEM 15 ÉVES 

 

(Július 13.) Ma lettem 15 éves. 15 év! Mindenki ennyi idős szeretne lenni: a gyerekek azért, 

hogy nagyobbaknak tartsák őket; az idősebbek pedig, a 25 évesek, szeretnék visszapörgetni az 

időt, mert ez a legboldogabb életkor.  

Úgy gondolom, hogy 15 év, az 15 év, mialatt Isten életben tartott. 1900-ban adta nekem az 

életet. Engem választott ki élőlények ezrei közül, hogy megteremtsen. 1914-ben, tavaly 

annyira megbetegedtem, hogy majdnem meghaltam. És Ő újból életet adott nekem. Mit tettem 

én ezért a nagy kegyért, hogy Isten kétszer is életet ajándékozott nekem? 15 év! Mivel 

foglalkoztam ebben a 15 évben? Mit tettem, hogy megnyerjem ennek a mindenható 

Királynak, ennek a hatalmas Teremtőnek a tetszését, aki engem megteremtett? Miért emelt ki 

a sok teremtmény közül? A jövő nem tárult fel előttem, de Jézus felemelte a leplet, és 

megláttam a Kármel szép partjait.  

Hányszor kértem Istent, hogy vigyen el engem ebből a világból, és Ő majdnem meghallgatta a 

könyörgésem; betegségeket küldött rám, amelyekből úgy tűnt, nem gyógyulok meg. De Jézus 

megtanított arra, hogy ne kérjem ezt Tőle, és még 9 évre szabta utazásom a Kármel áldott 

kikötőjéig.  

Ez a 15 éves kor egy lány életében a legveszélyesebb időszak, amely ajtót nyit a világ viharos 

tengerébe. 15 éves vagyok, Jézus átvette a csónakom kormányzását és elvonta a többi hajóval 

való találkozásoktól. Megőrzött a magányban. Ővele. Ezért a szívem, ismerve ezt a Kapitányt, 

fennakadt a szeretet horgán, ami itt tart engem bebörtönözve. Mennyire szeretem ezt a börtönt 

és ezt a hatalmas Királyt, aki rabul ejtett; ezt a Kapitányt, aki az óceán hullámai közt nem 

engedte, hogy hajótörést szenvedjek.  

Jézus naponta táplál imádandó testével, és ezzel az eledellel együtt egy olyan édes, szelíd 

hangot hallok, mintha a Mennyország angyalai énekelnének. Ez a hang vezet engem, kibontja 

lelkem hajójának vitorláit, nehogy irányt tévesszen és elsüllyedjen.  

Mindig hallom Szerelmemnek ezt a kedves hangját, Jézus hangját a lelkem mélyén; 

aggodalmaimban, kísértéseimben Ő a vigaszom, Ő az én Kapitányom.  

Vezess mindig, Jézusom, a kereszt útján! És a lelkem felröppen oda, ahol éltető levegő és 

békesség van. 

 

11.  A KOLLÉGIUMBAN – HIVATÁSOM 

 

A szünidőben írtam Önnek, Anyám, feltártam a hivatásomat, amire Ön is ráérzett.  

Márciusban visszajöttünk, és elmentünk a Kollégiumba, de Ön, Anyám, már beteg volt. 

Mennyire sajnáltam, és mennyit imádkoztam a gyógyulásáért. De az Úr nem adta meg a 

gyógyulást, és ki kellett inni a keserű kelyhet, amelyet azoknak ad, akiket szeret. Ezután 

elvitték Önt kezelésre. Mekkora fájdalmat okozott ez az elválás. Felajánlottam a mi 

Urunknak, ahogyan Ön is tette. Olyan bátornak és hősiesnek láttam Önt, hogy abból én is 
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bátorságot merítettem és megkérdeztem magamtól: hát nem Jézus az Ő támasza, és nem Ő az, 

Aki megsegíti? Írtam Önnek egy levelet, amelyben kitártam a szívemet, majd néhány nap 

múlva meglátogattam. Nem gondoltam, hogy én is hamarosan oda fogok kerülni. Ebben a 

félévben Anya közölte velünk, hogy bentlakásos kollégisták leszünk. Fájdalmasan érintett, de 

mégis megköszöntem a mi Urunknak, aki felkészített rá, hogy mind inkább lemondjak a 

világról és arra hívott, hogy az Ő közelében éljek. Így szoktatott hozzá ahhoz, hogy a 

családomtól távol éljek a Kármelbe való belépésem előtt.  

 

1915. szeptember 2. csütörtök. 

Ma van egy hónapja és két napja, hogy megmondták nekünk: bentlakásos kollégisták leszünk 

(internátusba megyünk). Azt hiszem, hogy soha nem fogok hozzászokni ahhoz, hogy távol 

legyek a családomtól: Apától, Anyától, azoktól, akiket annyira szeretek. Ha tudnák, mennyire 

szenvedek, együtt éreznének velem. Mégis meg kell vigasztalódnom. Talán az egész életemet 

leélhetem úgy, hogy nem válok meg tőlük? Így szeretném a gondoskodásommal viszonozni 

nekik mindazt, amit értem tettek. De Isten szava többet kér, Jézust kell követnem a világ 

végére is, ha Ő ezt akarja. Benne találok meg mindent. Csak ő foglalja le a gondolataimat. 

Rajta kívül minden más csak árnyék, szomorúság és hiúság. Őérte mindent el fogok hagyni és 

elrejtőzöm a Kármel rácsai mögé, ha ez az Ő akarata, csak érte fogok élni. Micsoda öröm, 

micsoda boldogság! A Mennyország a földön. 

 

De közben az évek évszázadoknak tűnnek, amíg várnom kell arra, hogy a Vőlegény édes 

nevén szólítassam Őt. Milyen szomorúak a számkivetés évei! De Ő közel van hozzám, és 

nagyon gyakran mondja nekem: „Nagyon kedves barátnőm”.Ez bátorságot önt belém és 

igyekszem, hogy kevésbé legyek méltatlan a névhez, amelyet viselni fogok. Melyik lesz az a 

hely, ahol megüljük esküvőnket és ahol egymással egyesülve fogunk élni? Azt mondta 

nekem: a Kármel. De mind ahányszor közelebbről akarom látni, olyan, mintha eltakarná 

tőlem egy fátyol, hogy ne lássak semmit. Reménytelenül, szomorúan és elhagyatottan 

távozom. Látom, hogy testem nem fogja bírni és mindazok, akik tudnak róla, ezt ismételgetik:  

„Ez a Rend nagyon szigorú, a te egészséged pedig nagyon gyenge.”  

De Te vagy Jézus, a barátom, Aki enyhülést adsz.  

 

Amikor hazaértem, kaptam egy képet a Gyermek Jézusról nevezett Terézről, amelyet a 

Kármel perjelnője küldött nekem Anyán keresztül anélkül, hogy ismert volna engem. Ennek 

nagyon örültem. Kis Teréznek fogom magam ajánlani, hogy gyógyítson meg és kármelita 

lehessek. De nem akarok mást, minthogy teljesüljön Isten akarata. Ő jobban tudja, mi a jó 

nekem. Jézus, szeretlek, egész lelkemmel imádlak! 

 

12.  FOGFÁJÁS – SZERZETESI FOGADALOM - LÁTOGATÁSOK 

 

Szeptember 3. péntek - Tegnap este meglátogatott Izquierdo anya a hálóteremben. Amikor 

mondtam neki, hogy nagyon fáj a fogam és fájt a fejem egész nap, azokat a szavakat mondta, 

amelyeket Jézus más fájdalmas helyzetekben mondott nekem: „Leányom, Jézus nagyon szeret 

téged, a keresztjével vesz körül. Ajánld fel neki ezt a fájdalmat, mint egy virágot, a holnapi 

szentáldozásra!” Nagyon szeretem ezt az anyát, egy igazi szent.  

 

Szeptember 8. szerda – Ma két novícia fogadalmat tett, ami nagy hatással volt rám. Előre 

mentek, és a Szent Ostya előtt megígérték, hogy a mennyasszonyai lesznek. Micsoda fenséges 

méltóság! Én mikor búcsúzhatom el a világtól? Egy jelölt is beöltözött. Elmondhatjuk, hogy 

Jézus mennyasszonya lett. Ezután jöttek a külsős lányok, és megengedték, hogy ½ 12-ig 

velük legyünk. Láttam néhány ottani nővért, közülük Popelaire anyát, aki négy évig tanított. 
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Szeretem, és nem tudom miért lettem szomorú és miért sírtam, Rebeca pedig engem 

utánozott. Akkor megértettem, hogy fontos lenne jó kedvre derülni, hogy 

megvigasztalhassam, és így is lett.  
 

Ríos anyával beszélgettünk. Micsoda öröm! Elképzeltem, hogy a Kármelben vagyok, kiülök a 

napra az anya lábaihoz, ahogy ezt a lányok teszik. 

Vasárnap egyedül maradtam Ríos anyával. Félelem fogott el, mert el akartam mondani neki 

mindazt a változást, ami az operációm óta történt velem; karmelita hivatásomat, szóval 

mindent. Nem tudom, hogyan intézzem, mert nehezen tudom kifejezni mindazt, ami 

foglalkoztat. 

Egész nap boldog voltam, hiszen Jézus –mint mindig, - küldött nekem egy kis ajándékot: egy 

keresztet, ami nagyon tetszett. 

 

Szeptember 11. szombat – Igaz, hogy minden nap szándékom írni a naplómat, de ez mégis 

lehetetlen. Ma gyónok. Hogy megkönnyebbültem! Hiszen akaratlanul is követtem el olyan 

bűnöket, amelyek elszomorítottak, mert eltávolítottak Jézustól, s ez fájdalmat okozott nekem. 

Annyira szeretem Jézust, hogy inkább meghalnék, mintsem megbántsam Őt. 

 

13.  FONTOS TALÁLKOZÁS 

 

Szeptember 12. vasárnap – Sok mesélnivalóm van. Főleg Jézus kegyelmeiről, mert 

megengedte, hogy találkozzak Ríos anyával, és hogy mindent elmondhattam neki. Sokáig 

beszélgettünk. Elmondtam neki, hogy semmi másra nem vágyom, mint hogy elérjem azt a 

kort, amikor beléphetek a Kármelbe. Gyorsan megbeszéltünk mindent, mert pontosítani 

akarta, amiről már tájékoztattam a levelemben is. Istennek terve volt velem, miután visszaadta 

az életemet és elárasztott kegyelmeivel. Elmondtam neki a szándékomat, és ő megerősítette, 

hogy megérti, hiszen Isten elképzelt valamit velem, amikor kétszer is életet adott nekem.  

Beszéltem neki a szerelmemről, és megkérdezte, hogy tudnék-e flörtölni, miután 

meghallottam Isten hívását. Mert egyértelmű, hogy be kell látnom, hogy aki kiválasztott 

engem, az az ég és a föld Királya. Ki voltam én, én, a hitvány és nyomorult teremtmény, hogy 

így játsszon velem? Miért is ajándékoznék meg szerelmemmel egy férfit, amikor Isten sürget 

engem? Ha egy férfi szeretne meg engem, és ha én viszonoznám ezt neki, soha nem mernék 

elfordulni, hát akkor miért ne inkább Istennel tenném ezt meg, aki nagyon komoly választás, 

mert ez több mint egy házasság, hiszen nem csak egy napra, sem nem csak egy életre 

egyesülök Vele, hanem az örökkévalóságra. Az ember szerelme elmúlik, de Isten szerelme 

örökké lobog. Ahogy emlékszem, sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. 

Minden szentáldozásnál mindent megbeszélek Jézussal, és arra kényszerítem magam, hogy 

minden nappal jobb és jobb legyek az erényekben. Ima közben fejet hajtok, mert a 

Mindenhatóval beszélgetek, aki leereszkedett hozzám, hogy jegyeséül válasszon. 

Azt is elmondom neki, hogy be szeretnék lépni a Kármelbe. És hogy megkérdeztek: És az 

egészséged? Bírni fogod? Oh! Csak a nyomorult testemre gondolok! Repülni szeretnék, de 

nem tudok. Hogy utállak te ócska edény, aki ellenszegülsz a lelkem vágyainak! Törékeny 

vagy. A sanyargatások tönkre tesznek, s babusgatásra van szükséged. De Jézus azt fogja tenni, 

amit akar. Mindenben az Ő akarata teljesüljön. Ez a kegyetlen bizonytalanság egy fajta agónia 

a lélek számára. Annál jobb, mert így még jobban egyesülhetek Jézusommal a Kertben, és egy 

kicsit megvigasztalhatom Őt. Ez az a kehely, ami közelít az ajkaimhoz, de azt hiszem, hogy 

nem fog kelleni kiürítenem. 

Ríos anya azt mondja, hogy sokat fog értem és az egészségemért imádkozni, és hogy ne 

gondoljak semmi másra, mint arra, hogy Jézus jegyese leszek. 
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Azt ajánlotta nekem, hogy olvassam Szent Teréz és a Gyermek-Jézusról nevezett Teréz 

életrajzát. Azt válaszoltam neki, hogy már többször is elolvastam őket, sok hasznom is volt 

belőle, mert az ő lelkük bizonyos tekintetben hasonló az enyémhez. És azért is, mert ahogy 

ők, én is sok jótéteményt kaptam a mi Urunktól, s ezek előbbre segítenek a tökéletesedés 

útján. Bár sajnos, ami engem illet, Jézusnak nem viszonoztam ezeket eléggé. Erre készülök, s 

megígérem, hogy jobb leszek.  

Rebeca megérkezett, és nekem szomorúan kellett távoznom. 

 

14.  SZEPTEMBERI VAKÁCIÓ 

 

Szeptember 14. kedd – Ma ünnepeljük Izquierdo anyát. Szabadnapot kaptunk. Nagyon 

örültünk neki. Bujócskáztunk, utána kis zászlókkal kergetőztünk.  

Azután kihirdették a helyesírási verseny eredményét. Én lettem az első. Hibátlan lett, 

szerencsére. A Főnökasszony azt mondta, hogy jöjjünk előre, mert kapunk egy képet, és 

amikor kimentem átvenni, Ríos anya rám mosolygott, aminek nagyon megörültem. 

Ma kimehettünk. Ez boldoggá tett minket. Először gyónni mentünk, majd utána az 

Alamedára. De nem vitt rá a lélek erre a sétára, mert arra gondoltam, hogy ki gondol azalatt 

Őreá, és arra vágytam, hogy a lehető legjobban egyesülhessek vele, ezért örvendeztem.  

Láttuk Miguelt (a fivéremet) őrt állni; már több mint egy hónapja nem találkoztam vele. 

Nagyon szeretem őt. Káplár lett. Nagyon örülök neki. 

Szeptember 15. szerda – Ma elmentem szentmisére. Utána a központba Lucíával. Délután 

meglátogattuk Inés és Mária Salas-t. Azután jöttek Zegerék. Később meglátogattuk Edwards 

Salasékat, mert Sylviát vakbélgyulladással megoperálták. Utána meg akartuk látogatni 

Carment és Castrot, de nem találtuk meg őket. Az utcán egy pillanatra megláttuk őket, amikor 

visszafelé jöttünk. Megöleltük egymást. Boldogok voltunk, mert már olyan rég óta nem 

találkoztunk. Nagyon szeretem őket. 

Szeptember 16. csütörtök – Vidéken vagyok. 5 órakor érkeztünk meg. Mindenünnen 

megérkeztünk. Micsoda boldogság! 

Szeptember 17. péntek – Lovagoltunk. Meglátogattuk nagybátyámékat, Francisco és María 

Cácerest (nagyon öreg szolgáló), és elmentünk Juan Luis Domínguerhez is, aki nagyon beteg, 

mert infarktust kapott. De, Istennek hála, jobban volt. 

Szeptember 18. szombat – Jó korán kilovagoltunk az unokatestvéreimmel. Nagyon jól 

szórakoztunk. Azután 2 órakor sárkányt eregettünk, ezt a játékot nagyon szerettem. 

Szeptember 19. vasárnap – Misén voltunk. Nagyon szórakozott voltam közben, mert az 

unokatestvéreim a papok között voltak, és minket bámultak. Ez kísértést jelentett számomra. 

Énekeltünk, de nem kérkedtem a hangommal, Jézus segített ezt legyőzni magamban. Hálát 

adok neki ezért teljes szívemből. 

Szeptember 21. kedd – Ma abban az örömben volt részem, hogy áldoztam. Úgy éreztem, hogy 

tökéletesen egyesültem vele, a mennyországban éreztem magam, és egész napomat ebben az 

egységben töltöttem el. Jézusom, kérlek, ne távolodj el tőlem! 

Szeptember 24. péntek – Ma visszatértünk a kollégiumba. Kétségbe voltam esve, és csak sírni 

volt kedvem. Jézusom, felajánlom neked ezt a fájdalmat; mert hozzád hasonlóan akarok 

szenvedni, Jézusom, szerelmem.  

 

15.  ÖRÖMMEL SZENVEDNI. LEVÉL A SZŰZANYÁHOZ.  
JÉZUS JEGYESE. EGYETLEN SZERELMEM 

 

Ma nagyon szomorú vagyok már ébredésem óta. Hirtelen úgy érzem, hogy megszakad a 

szívem. Jézus azt mondta, azt akarja, hogy örömmel szenvedjek. Ez nehezemre esik, de ha Ő 
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kéri ezt tőlem, számomra ez elég ahhoz, hogy kényszerítsem magam arra, hogy megtegyem. 

A szenvedést két okból szeretem: először is, mert Jézus már a születésétől kezdve felkészült a 

szenvedésre, egészen a kereszthaláláig. Tehát  ennek nagyon nagy dolognak kell lennie, 

hiszen a Mindenható mindenben a szenvedést keresi. Másodszor: azért tetszik nekem, mert a 

fájdalom igája alatt a lelkek formálódnak. És azért is, mert Jézus azoknak a lelkeknek adja 

leginkább ezt az ajándékot, akiket a legjobban szeret.  

Tudom, hogy örömmel ment fel a Kálváriára és örömmel feküdt a keresztre az emberek 

üdvösségéért. „Nem te keresel engem, és nem te akarsz hasonlítani hozzám? Hát akkor gyere 

velem, és hordozd a keresztet szeretettel és örömmel.” 

Egy füzetben találtam egy írást a következő címmel: „Az én tükröm.” 

„Az én tükröm Mária kell, hogy legyen. Mivel az ő lánya vagyok, hasonlítanom kell hozzá, és 

ez által hasonlítani fogok Jézushoz is.” 

„Csak Jézust kell szeretnem. Tehát a szívem Isten szeretetének a pecsétjét hordozza. 

Szememet a megfeszített Jézusra szögezem. Fülemmel állandóan a Megfeszített Istenség 

hangját hallom. „ 

Nyelvem kifejezi az iránta való szeretetemet. De nem a Kálvária felé megyünk. Azért, mert az 

én járásom lassú és merengő lesz. A kezem meg fogja ölelni a feszületet, azaz ez az isteni kép 

az, amely belevésődik a szívembe.” 

Találtam egy olyan levelet is, amelyet én írtam az egyik éjszaka, amikor nem tudtam tovább 

szenvedni: „Drága, már-már bálványozott Anyám, azért írok, hogy kiöntsem a szívemet, 

amelyet darabokra zúzott a fájdalom. Nem akarom, hogy összegyűjtsd a darabjait, lelkem 

Anyja, hanem inkább azt, hogy önts bele és csepegtess bele egy kis vért. A fájdalom fojtogat, 

Anyám. Szenvedek, de boldogan szenvedek. Felemeltem a keresztet Jézushoz. Ő pihen. 

Lehet-e nagyobb boldogságom ennél? 

„Egyedül vagyok, Anyám. Mama ma Vina-ba megy, hogy meglátogassa Ignaciót, mi itt 

maradunk. Meddig? Nem tudom. Ameddig Jézus akarja, nem igaz? … Szenvedek… és már 

nem félek…Csak arra kérlek, hogy gyógyítsd meg a betegeket. Te tudod, hogy kik azok.  Te, 

Anyám, ha te akarod, megteheted. Anyám, mutasd meg, hogy Anyám vagy. Hallgasd meg 

töredelmes bűnös lelkem kiáltását, lelkemét, ami szenved és fenékig üríti a fájdalom kelyhét; 

de nem érdekes. Ez fájdalmas számomra, de csak Jézust szeretem. Azt akarom, hogy Ő 

legyen a szívem mestere. Csak az fontos, hogy szeretem, hogy imádom Őt. Szenvedni akarok, 

bele akarok halni a szeretetbe és a szenvedésbe. A világ nem érdekel, csak egyedül Ő. Igen, 

Anyám. Egyedül vagyok. A te magányodhoz társulok. Vigasztalj, bátoríts, láss el 

tanácsaiddal, vezess és áldj meg, kérlek. 

„Te vagy az Anyám, és neked mondom el, hogy fájdalmam van. Az előbb szünetelt a 

fájdalmam, egy fénysugár szívem sötétjében; de ez a fénysugár már nem világít, és nem is 

mosolyog rám. Anyám mosolya hetente kétszer éltetett; de most már nem lesz többé. Holnap 

szerda lesz és senki nem fog hívni a fogadószobába. Gyere, Te és a Fiad jöjjetek, hogy a 

boldogságom beteljesüljön.  

„ Segíts, hogy megtanuljam a leckéimet, megírjam a házi feladataimat, letegyem a vizsgáimat. 

Hogy jutalmul láthassam az örömödet, Jézus és a szüleim örömét is. Mária, Anyám, hallgass 

meg engem. A te lányod.” 

December 7-én a következőket írtam: „Holnap lesz életem legnagyobb napja. Eljegyzem 

magamat Jézussal. Ki vagyok én és ki Ő? Ő mindenható, hatalmas, Ő maga a Bölcsesség, a 

Jóság és a Tisztaság, egyesülni fog egy szegény bűnössel.  Ó! Jézusom, szerelmem, életem, 

vigaszom és örömöm, mindenem! Holnap a Tiéd leszek! Ó Jézus, szerelmem! 

Anyám, holnap kétszeresen is a tiéd leszek. Jézus jegyese leszek. Ujjamra fogja húzni a 

jegygyűrűt. Ó! Mennyire boldog vagyok, mert elmondhatom, hogy szívem egész szeretete 

valóban kizárólag az övé lett.  
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A gyóntatóm megengedte, hogy szüzességi fogadalmat tegyek egy kilenced végzésével, s 

azután kijelöli az időpontokat. Boldog vagyok. Megírtam a fogadalmi szövegemet: „Ma, 

1915. december 8-án, 15 évesen, fogadalmat teszek, a legszentebb Szentháromság előtt, Szűz 

Mária és az ég minden szentjének a jelenlétében, hogy soha nem fogadok el más Jegyest 

Urunk Jézus Krisztuson kívül, akit teljes szívemből szeretek, s akinek szolgálni akarok életem 

utolsó leheletéig. A Szeplőtelen fogantatás előtti kilenceddel, amelyet a gyóntatóm 

engedélyével meg fogok újítani.” 

Ez minden erre az évre. Nem folytattam tovább a naplóm írását. Hanem visszavonultam, és 

levélben tudattam Rebeca nővéremmel kármelita hivatásomat, kérve ehhez az ő segítségét is. 

A születésnapjára írtam neki. 

 

16.  LEVELEM REBECÁNAK  (1916. ÁPRILIS 15.) 

 

Kedves Rebeca, 

 

Időt szakítok magamnak arra a tanulmányaim közben, hogy gratuláljak neked a 

születésnapodra, mert az eltelt egy évben bizonyára komolyabb lettél és sokat fejlődtél. Ez is 

okot adhat arra, hogy az Isten által számodra elképzelt hivatáson elmélkedj. 

Hidd el, Rebeca, az ember 14-15 éves korára már megérti a hivatását. Érezhető egy hang és 

egy fény, ami megmutatja az ember életútját.  

Ez a világítótorony számomra 14 évesen mutatkozott meg. Irányt váltottam, és elhatároztam 

azt az utat, amelyet követnem kell. Ma szeretnélek beavatni a bizalmamba arról a tervemről, 

hogyan tudom megvalósítani az elképzelésemet. 

Mostanáig ugyanaz a csillag világított nekünk.  De holnap talán már nem leszünk együtt 

oltalmazó árnyékában. Ez a csillag az otthon, a család. El kell szakadnunk, és szívünk, ami 

mindig együtt dobogott, holnap talán különválik. Úgy tűnt nekem, hogy korábban nem értettél 

meg; de ma te is betöltötted a 14. évedet, amikor már talán jobban meg tudsz érteni engem is. 

Szóval, azt hiszem, hogy foglalkozni fogsz velem, és igazat fogsz adni nekem. 

Röviden szólva, elárulom neked életem titkát. Rövid időn belül el fogunk válni egymástól. 

Bár a gyermekkorunkban sokat veszekedtünk, de ezt ifjúságunk másik nemesebb ideálja 

rövidesen el fogja fújni, hiszen az a vágyam, hogy kölcsönös megértésben éljünk. Az életünk 

különböző utakon folytatódik. Számomra a jobbik rész adatik meg, mégpedig Magdolnáé. Az 

isteni Mester együtt érzett velem. Közeledvén hozzám, halkan azt mondta: „Hagyd el apád és 

anyád, mindent hagyj el, és kövess engem.” 

Ki tudná visszautasítani a Mindenható kezét, aki a legméltatlanabb teremtényéhez lehajolt? 

Drága húgom, képzelheted, mennyire boldoggá tett! Beleakadtam az isteni Halász 

szeretethálójába. Szeretném megértetni veled ezt a boldogságot. Biztosan kijelenthetem, hogy 

az ígérete vagyok, és hogy hamarosan megünnepeljük eljegyzésünket a Kármelben. Kármelita 

leszek. El tudod képzelni? Nem szeretném elrejteni előled lelkem titkait. De tudod, hogy nem 

tudom minden gondolatomat szóban elmondani neked, ezért határoztam el, hogy leírom őket. 

Átadom magamat neki. December 8-án eljegyzem magam. Lehetetlenség kifejeznem, 

mennyire szeretem Őt. Minden gondolatomat csak Ő tölti ki. Ő az eszményem. Ez egy 

végtelen ideál. Minden nap a Kármelbe történő belépésemre készülök, hogy kizárólag csak 

vele foglalkozhassak, hogy elmerülhessek benne, és hogy csakis érte éljek: a lelkek 

megmentéséért szeretni és szenvedni. Igen, szomjazom a lelkekre, mert tudom, hogy Jézus ezt 

szereti a legjobban. Ó! Mennyire szeretem Őt! 

Szeretnék elégni ebben a szeretetben. Milyen nagy boldogságot jelentene számomra, ha 

odaadhatnálak téged neki. Soha nincs szükségem semmire, mert Jézusban mindent 

megtalálok, amit keresek. Ő soha nem hagy el engem. Soha nem fogy el a szeretete. Ő 

annyira tiszta.  Ő annyira szép.  Ő maga a jóság. Imádkozz értem, Rebeca! Szükségem van az 
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imákra. Látom, hogy a hivatásom nagyon nagy. Lelkeket menteni, szőlőmunkásokat adni 

Krisztus szőlőjébe. Minden általunk tett felajánlás kevés ahhoz képest, amekkora egy lélek 

értéke. Isten életét adta értük, és hányan vagyunk, akik érdektelenek vagyunk az 

üdvösségükben. Én magam megígérem, hogy szomjaznom kell a lelkeket, felajánlani a 

Jegyesemnek a vérét, amelyet mindenkiért kiontott. És milyen eszközzel lehet megnyerni a 

lelkeket? Az imádság, a sanyargatás és a szenvedés.  

Kereszttel jött el, amelyen egyetlen szó volt felírva, ami belevésődött a szívem legmélyebb 

rejtekébe: „Szeretet”. Mennyire szép a véres köpenyében! Ez a vér értékesebb számomra, 

mint a föld összes ékszere és gyémántja.  

Azok, akik egymást szeretik a földön, kedves Rebeca, ahogy az Lucía és Chiro esetében 

látható, csak ugyanazon lelket és ideált keresik. De hiábavalók a törekvéseik, mert a 

teremtmények olyan tehetetlenek. De ez nem történhet meg már a mi egységünkben. Jézus 

már benne él a szívemben. Törekszem a vele való egyesülésre, a hozzá való hasonlóságra, és 

teljesen eggyé válni vele. Vízcsepp vagyok, aminek bele kell vesznie a végtelen óceánba. De 

van egy olyan szakadék, amin a vízcsepp nem tud átjutni; de az óceán úgy átkarolja, hogy a 

csepp teljesen átadja magát és állandó morajlásban él az isteni óceánban. De én csak egy 

szegény szárnyatlan kismadár vagyok. És ki fog segíteni nekem abban, hogy örökre fészket 

tudjak rakni előtte? A szeretet. Igen, annyira szeretem, hogy meg szeretnék halni érte. 

Annyira szeretem, hogy mártírrá szeretnék válni, hogy kimutathassam az iránta való nagy 

szeretetemet.  

Húgom, a te szíved bizonyára összetörik, amikor az elválásról beszélek, amikor a következő 

szavakat mormolom: Isten veled örökre a földön, mert bezárkózom a Kármelbe. De ne félj, 

drága húgocskám. A lelkünk sosem fog elválni egymástól. Őbenne fogok élni. Keresd Jézust, 

és benne találkozni fogsz velem, mindhárman folytatjuk azt a bensőséges beszélgetést, amit 

majd az örökkévalóságban is folytatni fogunk. Annyira boldog vagyok! Meghívlak, hogy 

Jézussal együtt lépj be a lelked mélyébe. A Szentháromságról elnevezett Élisabeth életéről 

szóló könyvben olvastam, hogy ez a kicsiny szent azt kérte az Urunktól, hogy készítsen neki 

lakást a lelkében. Tegyük mi is ugyanezt. Éljünk Jézussal együtt saját magunkban, kiscsibém. 

Ismeretlen dolgokat fog mondani nekünk. Az Ő beszéde annyira édes. Ezáltal, Élisabeth-hez 

hasonlóan a mennyországot már a földön meg fogjuk találni, mert Isten maga a mennyország.  

Kérni fogjuk Jézust a szentáldozásban, hogy a lelkünkben építse fel a lakását; erre 

építőanyagként az áldozatainkat és a teljes önátadást ajánljuk fel, hogy elfelejtsük és tüntessük 

el az ént, akit Istenként imádunk bensőnkben. Ez drága lesz, és a fájdalom kiáltásai fognak 

felszakadni bennünk. De Jézus kéri ezt a trónt, és neki kell ezt adnunk. A szeretet legyen az a 

hadsereg, amivel megharcolunk Istenért. 

Törődjünk a felebarátjainkkal, szolgáljuk őket még akkor is, ha ez nehezünkre esik. Ilyen 

módon érhetjük el, hogy szívünk trónját a Mestere, az Isten, a mi Teremtőnk fogja elfoglalni.  

Törekedjünk arra, hogy legyőzzük önmagunkat. Mindenben engedelmeskedjünk. Legyünk 

alázatosak. Olyan nyomorultak vagyunk! Legyünk olyan türelmesek és tiszták, mint az 

angyalok. És akkor boldogok leszünk megtapasztalni, hogy Jézus, a jó építész, egy második 

bethániai házat fog felépíteni, ahol Őt a felebarátod személyében fogod szolgálni, ahogyan 

Márta tette, és én, mint Magdolna, szemlélődve fogom hallgatni az életről szóló tanításait. 

Lehetetlenség a kollégiumban megkövetelni tőlünk ezt a teljes egységet, ami abból áll, hogy 

csak vele foglalkozunk. De azt meg tudjuk tenni, hogy minden percben szeretetcsokrot 

ajánlunk fel neki. 

Szeressük az Istengyermeket, aki szenved attól, hogy nem talál vigasztalást a 

teremtményekben. Aki viszont menedéket talál a lelkünkben, ahol az ellenségei gyűlölete elől 

keres menedéket, s ami gyönyörű kertként elfeledteti vele barátai hiányát.  

Befejezem. Isten veled. Válaszolj erre a levélre, és kérlek, hogy a legnagyobb diszkrécióval 

kezeld a titkomat. 
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Szerető nővéred, Jézusban, 

JUANA 

 

 

17.  1916 - LELKIGYAKORLAT 

 

A gyakorlatok jó végzéséhez két dologra van szükség: 1) bátorságra és nagyvonalúságra; 2) 

önmagunkat Isten kezeibe kell belehelyezni. 

Első meditáció. – Isten által, Istennel és Istenért. Ő minden teremtmény célja. Isten 

teremtményei vagyunk. Milyen szép ez Istentől, hiszen már örök időktől fogva kigondolt 

minket az örökkévalóságnak, a semmiből teremtett minket. Kis darab agyagból vagyok, de 

van bennem valami sokkal nagyobb dolog is: a lelkem, amelyet Isten saját képére és 

hasonlatosságára teremtett. Szóval, az egyetlen érték bennem a lelkem, mert az halhatatlan. 

Sokkal nagyobb, mint a világ, hiszen a világ el fog múlni. A lelkem nem e világról való. 

Következésképpen, a lelkem Istentől van, csak ez képes betelni, mert ez halhatatlan. Az 

Istentől vagyok. Ő teremtett meg engem. Ő az eredetem és a célom. Ahhoz, hogy teljesen az 

övé legyek, tökéletesen teljesítenem kell isteni akaratát. Ha Ő az atyám, és Ő ismeri a jelent, a 

múltat és a jövőt, miért ne adhatnám át magamat neki teljes bizalommal? 

Beszélgetés. – Az önvizsgálatról. Egy vétekről, vagy egy főbűnről, vagy egy erény 

megszerzéséről.  

Második meditáció. – Miért teremtettek meg minket? Azért, hogy szolgáljuk és szeressük az 

Istent minden tekintetben. Isten az értelem emberének adta, hogy megértse a teremtés 

jótéteményét. Hogyan szolgáljuk Istent? Ahogyan egy szolga szolgálja az urát, megteszi, ami 

tetszik neki. Isten nyilvánvalóvá teszi számomra az akaratát. Ha ezt én betöltöm, dicsőítem 

Őt, és azt mindig a legtökéletesebben teszem. Isten szolgálatában közömbösnek kell lennünk 

minden iránt, ami nem szerez neki dicsőséget. Minden cselekedetünknek Isten legyen a célja, 

minden minket érintő eseményben látnunk kell az Ő szeretetét, úgy kell tekintenünk azokat, 

mint egy-egy lépcsőfokot, ami közelebb visz minket hozzá. Szívünket ne kapcsoljuk hozzá 

világi dolgokhoz, csak Istenhez. Tisztítsuk meg magunkat minden rendetlen, múlandó 

szeretettől, s csak azokat szeressük, akik Isten felé visznek minket.  

Harmadik meditáció. – A bűn az egy szörnyeteg. A két első bűnös. Lucifer az égben, aki 

egyetlen gondolatban elkövetett bűn miatt démonná változott. És én, mennyi bűnt követtem el 

az életemben? És Isten nem büntetett meg; sőt ellenkezőleg, elárasztott a kegyelmeivel. 

Hányszor megbocsátott nekem! És egyetlen engedetlenség miatt megbüntette az ősszüleinket. 

Mivel fizessek ezért neked, Istenem? Ó, bűn távozz tőlem! Borzalmas gyűlölettel gyűlöllek. 

Istené akarok lenni. Inkább meghalnék előbb, mintsem hogy elkövesselek. Bocsáss meg, 

Istenem, bocsáss meg, végtelen jóságodban és irgalmadban. Inkább meghalok, mintsem hogy 

megbántsalak, még akár a legkisebb hibával is. Szeretlek, és a bűn elszakít tőled.  

Beszélgetés.- Az élet hívságairól. A rendes szeretetről, amit minden iránt gyakorolnunk kell. 

Szívünk legyen a legszentebb Szentháromságé… Lelkem bensőjében mindig Istent akarom 

szemlélni. 

A léleknek három állapota van: 1) amikor halálos bűnben van, az érzékek uralják, azok szerint 

él. 2) amikor kegyelmi állapotban van, a békesség uralja, kiegyensúlyozottság és a jóra való 

törekvés jellemzi; 3) amikor a lélek nem talál belső vigasztalást, de a kegyelem ösztönzi, azt 

követi és ellenáll a természetnek. Ez az állapot a legjobb, mert ekkor alázatban élünk.  

Negyedik meditáció. –Magdolna bűnbánata. Ó! Uram, milyen hatalmas a Te irgalmasságod! 

Leborulok a lábaid előtt, és könnyeimmel mosom meg őket. Ó, imádott Jézus, bűnt követtem 

el; de Te megmentettél engem. Megalázkodok hatalmas szolgálatod előtt. , Igen, Jézusom, Te, 

aki megbocsájtottál Magdolnának, bocsáss meg egy még nagyobb bűnösnek. Egész életemben 

szerettelek, s örökké szeretni foglak. Bocsáss meg nekem Jézusom, mert nem tudtam, mit 
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teszek, amikor megbántottalak. Igen, Jézusom, inkább meghalok, mintsem hogy 

megbántsalak. Magdolnához hasonlóan én is vissza akarok vonulni, hogy Téged szolgáljalak, 

és örökre egyesüljek veled. Rajtad kívül senki mást nem akarok. Örökre egyesülni akarok 

veled, mert az egyedüli boldogságot az jelenti, hogy Téged szeretlek. 

Ötödik meditáció. – Példabeszéd egy királyról, aki meghívja az embereket egy hűtlen föld 

meghódítására. Jézus minket hív Szentséges Szíve országának meghódítására. Ehhez nekünk 

a következőket kell megtenni: 

1. Meg kell változnunk. Késznek kell lennünk minden szenvedésre azért, hogy azután 

együtt örvendezhessünk vele a mennyországban. 

2. Késznek kell lennünk arra, hogy Jézust kövessük, ahová Ő akarja. Amit számunkra 

ajándékul választ, azt megköveteli, legyen az akár a szegénység, a megaláztatás, a 

kereszt. Örömmel fogadom, hiszen Ő alkotott meg engem, kiválasztott a lelkek közül, 

óvja az életem, megszabadított a pokoltól, sőt, 30 év alatt minden fájdalmat 

elszenvedett, hogy végül úgy haljon meg a kereszten, mint a legbecstelenebb ember, 

két lator között, mint egy gonosztevő, egy boszorkány, egy áruló, egy bolond, egy 

istenkáromló. Hogyne szeretnék szenvedni a szeretetéért? Én, aki csak egy bűnös 

semmiség vagyok, míg Ő Istenként szenved, amikor pedig jogosan elvárhatná, hogy 

imádják és szolgálják Őt a teremtményei. Jézusom, leborulok isteni Fenséged előtt, 

kicsinységem, nyomorom és számos bűnöm miatti szégyenemben és zavaromban. 

Meddig leszel irgalmas ehhez a bűnöshöz, Jézusom? Ezentúl, isteni kezeidbe 

helyezem magam. Tedd velem azt, amit akarsz. Igen, kész vagyok megalázkodni 

kevélységem büntetéséért. Imádott Jegyesem, el akarok rejtőzni, elmerülni benned, 

csak a Te életedet akarom élni, csak Veled akarok foglalkozni. Most, amikor 

megtisztultam, szeretném, hogy a legszentebb Szentháromság, akit imádok, és akinek 

állandó jelenlétében élek, is költözzön a lelkembe. Végezetül megfogadom a 

legszentebb Szentháromság, a Boldogságos Szűzanya, Szent József és az ég minden 

szentjei és angyalai jelenlétében, hogy csak Jézus, lelkem egyetlen szerelme lesz a 

Jegyesem. 

 

ELHATÁROZÁSOK 

 

Mária, Anyám, áldjon meg engem. 

1. Leteszem a különleges vizsgámat. 

2. Az alázat harmadik fokozatát fogom gyakorolni, amely örömmel keresi a megvetést, a 

szégyent és a megaláztatást Jézus Krisztus iránti szeretetből, bár méltatlannak érzem 

magam az érte való szenvedésre.  

3. Ha elbukom, mindig fel fogok állni és felkínálom magam önsanyargatásra, ha 

engedélyt kapok rá. 

Jézusom, most láttam, hogy a világ tele van hivalkodással. Csak egyetlen dolog szükséges: 

szeretni Téged, és hűségesen szolgálni, mindenben hozzád hasonlóvá válni. Minden vágyam 

erre összpontosul. Örömmel fogok veled minden sértést elviselni. És ha gyengeségem miatt 

elesek, drága Jézusom, rád tekintek, ahogy felmész a Kálváriára, s a Te segítségeddel fel 

fogok állni. Ne engedd, hogy megbántsalak, még a legkisebb bűnnel sem. Inkább ezer halált 

kívánok, mint hogy a legenyhébb bűnt is elkövessem ellened.  

Anyám, tövisek közötti liliom, tanítson meg engem a Kálváriához vezető útra. Vezessen 

kézen fogva ezen az ösvényen. Szent József, szüzek őre, vigyázzon rám  
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18.  MEDITÁCIÓ, LELKITÜKÖR 

 

Január 1. – Egy évvel több hazafelé. Mennyi jótéteményt kaptam és mennyi kegyelmet 

pazaroltak rám ez alatt az év alatt, amely épp most fejeződött be. És az eljövendő évet talán 

beborítja minden féle fájdalom és öröm misztikus kabátja. Támaszkodjunk a keresztre. Az 

megváltozhatatlan. Sem az évszázadok, sem a viharok nem törték meg. Spes única. 

Január 2. – Fájdalmam van. Vérzik a szívem. Ha tudnám, felajánlanám ezer életemet is neki; 

Istenem, küldj nekem szenvedéseket, és add meg azt a kegyelmet, hogy el tudjam hordozni 

őket, feltéve, hogy megváltoztat.  

Jézusom, el akarlak kísérni Téged agóniád kertjében. Meg akarlak vigasztalni, és mondani 

akarom veled együtt: „Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a keserű kelyhet, de legyen meg 

a Te akaratod, ne az enyém.” 

Január 9. – Minden nap meditálok, és látom, mekkora segítséget jelent a szentté válásomban 

a lelki tükör. Abban valóban magamra ismerek. Jézus megérteti velem, hogy a 

tökéletességhez a következőkre van szükség: 1) szeretni az imát; 2) teljesen Őrá kell 

hagyatkozni, azaz elfelejteni önmagamat, s ezáltal egyesülni Jézussal, csak vele együtt 

fejlődni, és mindig azt nézni, hogy mi tetszik Jézusnak, azaz megalázkodások, fájdalmak, stb., 

és a felebaráti szeretet; tökéletes önátadás, azaz mindenben Isten akaratát keresni.  

Szent Teréz életrajzában olvastam, azt tanácsolja azok számára, akik elkezdenek imádkozni, 

hogy a lelküket úgy képzeljék el, mint egy gyomos, kiszárad kertet. Amikor elkezdenek 

imádkozni, az Úr szép növényeket ültet bele, és nekünk kell arról gondoskodni, hogy ne 

száradjanak ki. Ezért a kezdőknek mindig vizet kell húzni a kútból, aminek ára van, ezek azok 

a nehézségek, amelyekbe mindenki belebotlik, az imádkozás kezdetén.  

Számomra ez az emberi tisztelet: amikor meditálni kezdek, bigottnak mondanak. És néha nem 

tudom meghallani az Úr hangját, és ez eltávolít engem. De jelenleg elszánt vagyok a minden 

napi meditálásra, kerül, amibe kerül. Fel fogom írni minden nap az elhatározásaimat, amikre 

jutok közben. 

Január 24. – Tökéletes engedelmesség. Engedelmesség annak a tudatában, hogy Istennek 

rendelem alá az akaratomat.  Az engedelmességemnek spirituálisnak kell lennie.  

Január 25. – Ma megígérem Jézusnak, hogy követem isteni akaratát, örömmel fogadom el, 

amit parancsol nekem. A menyasszonynak a férjééhez kell alakítania az akaratát, s alá kell 

vetnie magát az ő akaratának. Még inkább igaz ez rám, aki a rabszolgája vagyok, és aki óriási 

kegyként, lány, nővér és jegyes lettem. Mennyire rossznak és bűnösnek találom magamat! 

 

19.  LOURDES. SZERETETTEL TELI MÁRIA 

 

Február 12. – Tegnapelőtt és tegnap Lourdes-ba mentünk. Lourdes! Ez a szó önmagában is 

megrezegteti a keresztények, a katolikusok legérzékenyebb húrjait. Lourdes! Ki ne hatódna 

meg, ha kiejtik ezt a szót. A mennyországot jelenti a száműzetésben. Hordozza magában 

titokzatos köpenyébe burkolva a katolikus szív egész nagyságát, amit csak érezni képes.  

A neve felébreszti a múlt emlékeit, és lelkünk legbensőbb érzéseit. Örömöt és emberfeletti 

békét tartalmaz, vagy az élet fáradságos útját járó zarándoklatot, egy kis megpihenést közben; 

gond nélkül letehető az emberi nyomorúságot tartalmazó csomag, s megnyitja a szívet a 

vigasztalás és a megkönnyebbülés vizének befogadására. Ott, a szegények és a gazdagok 

könnyei összekeverednek, ott olyan anyára találnak, aki csak néz és mosolyog. És ez a 

mennyei tekintet és mosoly nem tudja elnyomni a mellkasból feltörő zokogást, amely a 

boldogságtól túláradó szívből tör fel, és amely reményt és szeretetet kelt a maradandó, az 

isteni iránt.  
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Igen Anyám, te, a mennyei Madonna vezetsz minket. Anyai karjaidból ránk veted a 

mennyország sugarait. Nem hittem volna, hogy a boldogság létezik a földön, de tegnap 

szomjazó szívem megtalálta. Lábaid előtt, drága Szűzanya, a lelkem az extázisban hallotta a 

szavaidat. Te szóltál, és anyai beszéded olyan gyengéd volt. Mennyei volt, már-már isteni. 

Tisztának, gyengédnek, szánakozónak láttalak, ki ne bátorodna fel, hogy felfedje előtted 

gyötrelmes titkait? Ki ne imádkozna azért, hogy légy vezércsillaga ezen a viharos tengeren? 

Ki tudna sírni a karjaidban anélkül, hogy azonnal ne kapna tőled vigasztalást és szerető 

csókokat, ó, te Szeplőtelen? Ha bűnös, akkor a simogatásod meglágyítja. Ha hűséges 

tisztelőd, akkor már maga a jelenléted is felszítja benne az isteni szeretet heves lángját. Ha 

szegény, hatalmas segítő karjaiddal megmutatod neki az igazi hazát. Ha gazdag, sugallatod 

megóvja élete izgató buktatóitól. Ha bánkódik, könnyekkel teli tekinteteddel a keresztre 

mutatsz, rajta isteni Fiadra. Ki ne találna balzsamot a fájdalmára, amikor Jézus és Mária 

gyötrelmeit látja? A beteg, végül, anyai keblén megtalálja az üdvösség vizét, amely elbűvölő 

mosolyából tör fel, és amelyet a szeretet és a jóság hat át. Ó Mária, te a mindenség Anyja 

vagy. Szíved telve van kedvességgel. Lábaid előtt ugyanazzal a bizalommal hajtanak térdet a 

papok és a szüzek, hogy rátaláljanak bensőd szeretetére ölelő karjaidban. Gazdag és szegény 

egyaránt megtalálja szívedben a mennyországot. A bánatos és az örömteli emberek is 

megtalálják ajkaidon mennyei mosolyodat. A betegek és az egészségesek egyaránt karjaidban 

szerető ölelésre találnak. És végül a bűnösök, mint én magam, benned védelmező Anyámban, 

aki szeplőtelen lábaiddal eltapostad a sárkány fejét, gyöngédséget találnak, ami szemedben az 

irgalom, a megbocsátás és a világító torony fényével mutatkozik meg, ami meg fogja 

akadályozni a bűn mocskos vizébe való elmerülést.  

Igen, Anyám, Lourdes-ban rátaláltam a mennyországra: Isten az oltáron volt, angyalok vették 

körül őt és téged is, a barlang üregéből mutattad meg neki az oltár előtt térdelő sokaság 

kiáltozását. És kérted, hogy hallgassa meg a szegény száműzöttek könyörgését e 

siralomvölgyben, mialatt az énekben egyesülve mindenki fölajánlotta neked szeretettel és 

hálával telt szívét. 

 

20.  ELHATÁROZÁSOK AZ 1917 ÉVRE 

 

1) Zúgolódás nélkül elfogadom az áldozatokat, anélkül, hogy levert legyek miattuk.  

2) Hátra kell húzódnom. 

3) Igyekezni fogok mások boldogságáért dolgozni. 

4) A szeretetre méltó erényt megpróbálom másokra árasztani. 

5) El kell felejtenem magamat: 1) Jézussal egyesülve; 2) a felebarátomat szeretni fogom; 

3) nem nyilvánítok véleményt, ha nem kérdeznek; 4) örömmel elszenvedem a 

megaláztatásokat, kedves leszek azokkal, akik azokat okozzák nekem; 5) Jézussal 

együtt élek lelkem legmélyén, ott lesz a kis lakása, ahol megpihenhet. Ott fogom 

imádni Őt, és felajánlom neki az önsanyargatásokat, a szenvedéseket és a 

megaláztatásokat. A mennyország nem arra van, hogy Istennel éljünk? 

 

Gondolatban, érzésekben, cselekedetekben együtt élek, s ez által az Atya, ha rám néz, Fia 

képmását fogja látni bennem. És a Szentlélek, ha látja az Atyát és a Fiút bennem lakni, 

jegyesévé tesz, és a három személy bennem fog lakni. 

Szemlélnem kell lelkemben a keresztre feszített Jézust. Követni fogom és a kereszt lábánál 

felfogom Jézusom vérét, elhordozom a lelkemben, hogy átadhassam rokonaimnak, hogy 

megtisztuljanak Krisztus vére által. 
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21.  ÁLDOZATI ADOMÁNYOK A BŰNÖSÖKÉRT  -  ÚJ IGAZGATÓ 

 

Jézusom! Tudod, hogy milyen áldozati adományokat ajánlok fel neked azoknak a 

személyeknek a megtéréséért, akiket megneveztem neked. Ezentúl már nem csak az életemet 

ajánlom fel, hanem a Te tetszésed szerinti halálomat is. Örömmel fogom elfogadni, legyen 

akár a Kálvária elhagyatottságában, akár Názáret paradicsomában. Ezen felül, ha akarod, adj 

nekem szenvedéseket, kereszteket, megaláztatásokat. Azért, hogy leborulva bűnhődjek a saját 

és mások bűneiért. Ahogy akarod, Jézusom. Tiéd vagyok, tégy velem a Te szent akaratod 

szerint. Ó Mária, Te, aki mindig meghallgattad a hozzád intézett imáimat, ahogy egy kislány 

könyörög az anyjának, és a lelkét is anyai karjaidba teszi. Hallgass meg. Nem szűntem meg 

imádkozni hozzád egész életem alatt, Anyám. Hallgass meg, Jézusért kérlek, és a jegyesedért, 

Szent Józsefért, hogy járjatok közbe ezért a szegény bűnösért.  

Szenvedek. Ez a szó mindent kifejez. Boldogság! Amikor szenvedek, Jézusom keresztjén 

vagyok. Van-e nagyobb öröm, mint kimondani, hogy Jézusom, Jegyesem, emlékezz rá, hogy 

a jegyesed vagyok, add oda nekem a keresztedet.  

Április 17. – Köszönöm, Istenem, hogy adtál nekem egy olyan igazgatót, aki feléd vezeti a 

lelkemet.  

Megkérdezte tőlem, hogy milyen volt az imádságom. Meddő, vagy áhítatos-e. Megmondtam 

neki, hogy gyakran áhítatos volt; de voltak olyan időszakok, amikor nem tudtam meditálni, és 

ezért csöndben maradtam a mi Urunkkal. De azt mondta nekem, hogy igyekeznem kell 

mindig elmélkedni, és csak az utolsó pillanatban csöndben maradni. Folyamatosan Isten a Mi 

Urunk jelenlétében kell élnem a lelkemben. Meg fogom tenni a lehető leggyakrabban. Ezért 

fogom felajánlani a vizsgámat is. Fel fogom jegyezni a meditáció alatti gondolataimat és 

érzéseimet, amelyek a legtöbbet jelentenek számomra az áhítat alatt. Megengedte nekem, 

hogy sanyargassam magamat, étkezésben, áldozatokban tetszésem szerint. Negyedórát fogok 

imádkozni keresztbe tett kézzel, vagy három Miatyánkot földre borulva. Azután engedélyt 

fognak adni nekem vezeklőöv (cilicium) viselésére. Nagyon tartózkodó leszek, nem beszélek 

a hivatásomról, hacsak nem a mamával és Izquierdo anyával, mert olyan, mint egy üvegbe 

zárt parfüm, amit ha kinyitnak, minden elillan. Barátaimat Isten szolgálatára fogom irányítani. 

Ami a legjobban megvigasztal, és a legtöbb örömet jelenti számomra, ha azt mondom 

magamnak, hogy karmelita hivatásom van. Megkérdezte, hogy melyik erény a kedvencem. 

Azt válaszoltam: az alázat. Azután megengedi, hogy megújítsam a szüzességi fogadalmamat 

Szűz Mária mennybeviteléig.  

Elhatározás: egy lélek megmentése; megmenteni a halálfélelemtől, hogy megszentelődjön.  

Csend. Ez az ujjongás. Teljesen átitatódtam vele. Szeretem Őt.  

 

22.  JÉZUS JÓ MÁSOLATA? MÁRIA LÁNYA 

 

Lelkem mennyországába az Úr Mennybemenetele. Mindent megteszek a vele való egységben 

vele, általa és érte. Megvigasztalom Őt. Keresztre feszítve akarok lenni, és átvenni tőle a 

szegeket. Minél jobban egyesülünk a Teremtővel, annál jobban eltávolodunk a 

teremtményektől. Jézusom, lelkem Jegyese, szeretlek. Teljesen a tiéd vagyok. Tudom, hogy 

Te is az enyém vagy.  

Holnap lesz a Szentháromság napja. Vajon az atya meg fogja látni bennem Krisztus 

képmását? Ó! Annyira szeretnék hasonlítani hozzá. Még nincs elég erényem hozzá. Nagyon 

gyorsan elbátortalanodok. Ezalatt alázatosabb vagyok, vagy még jobban megalázkodok, és 

növekszik a bizalmam. De másnap rosszul viselkedtek a lányok az asztalnál, és én 

türelmetlenkedtem; utána azt mondták nekem, hogy nem vagyok elég határozott, mert 

hagytam őket beszélgetni.  Azt mondom nekik, hogy ne számítsanak semmire. Eléggé dühös 
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voltam, és megmondtam a lányoknak, hogy nem tetszenek nekem. Jézus is így tett volna? 

Biztosan nem. Kijavította volna őket, de nem mentegette volna magát és nem bántotta volna 

meg őket úgy, ahogy én tettem. Igaz, hogy sokat uralkodok magamon, de utána elmeséltem a 

dühömet és másnap bocsánatot kértem a lányoktól, hogy megalázkodjak. Ezek az elbukások 

arra szolgálnak, hogy felismerjem, hogy még nagyon tökéletlen vagyok.  

1917. június 15. – Nem csak Jézus jegyese vagyok, mert ma még jobban egyesültem vele. Én 

a nővére vagyok. Mária lánya vagyok. Ezentúl, ahogy a hercegnőket vezetik a jegyesük 

palotájába, hogy átformálják olyanná, mint amilyen ő, én is belépek a lelkembe, Isten házába. 

Ott vár rám Anyám és Jézusom. Ó! Mennyire szeretem őket! 

Tegnap gyóntam. Az atya három szükséges dolgot tanácsolt nekem türelmetlenkedés ellen: 1) 

Ne mutassam kifelé a dühömet; 2) kedves legyek azzal a személlyel, aki okozta nekem; 3) 

hallgattassam el és csillapítsam le dühömet a szívemben. A meditációhoz három fontos rész: 

elmélkedés, beszélgetés, kérés. 

 

23.  MÉG KÖZELEBB JÉZUSHOZ. DRÁGA GYŐZELMEK 

 

Június 19. – Ma egyesültem az Úrral. Amióta megvan ez a feszületem, közelebb kerültem 

hozzá. Ó! Mennyire szeretem! Felajánlom magam neki ezeknek az embereknek a 

megtéréséért. Mennyire szenvedek attól a gondolattól, hogy ezekben a lelkekben Isten helyett 

az ördög lakik, és hogy Jézus hiába hívja és várja őket a tabernákulumban, ők mégis 

érzéketlenek maradnak iránta. Ó Istenem! Mennyire szeretsz minket, és mennyire hálátlanok 

vagyunk! Jézusom, lelkem Jegyese, felajánlom magam neked. Tegyél velem azt, amit csak 

akarsz. 

Ma nagyon uralkodtam magamon, hogy nehogy dühös legyek. Istenem, Te segítettél nekem 

ebben. Kegyelmekkel ajándékoztál meg. A rendrakás és a rekreáció alatt tökéletes voltam, de 

azt követően az osztályban nem.  

Mi Urunk azt mondta, hogy nem fogadja el a felajánlkozásomat, de meghallgatja az imámat 

és megengedi ezeknek a lelkeknek a megtérését, csak később. Azt mondta, hogy egyesüljek 

vele a keresztfán, hogy keresztre feszítve szeretne látni. Nagyon szenvedtem ma reggel egész 

szentmise alatt, sírtam. De ma reggel felajánlom értük a könnyeimet. 

Tegnap jól sikerült a meditációm. Azt tettem, amit a pap mutatott nekem Nagyon nagy dolgot 

tettem. A kertben tanultam éppen, amikor Rebeca odajött hozzám, hogy átadjon egy üzenetet 

Ríos anyától, neki és nekem. Igaz, hogy nem nagyon volt kedvem hozzá, de uralkodtam 

magamon, és azt mondtam neki, hogy semmit nem akarok hallani; hogy menjen el. De a 

kíváncsiság furdalt egész nap, hogy vacsorakor elmondja nekünk. Ezt a cselekedetet 

felajánlottam értük, de nem volt könnyű megtenni.  

Június 20. – Teljesítettem az elhatározásomat: a lehető legjobban végezni az önsanyargatást. 

Semmit nem tagadtam meg az Urunktól.  

Holnap, Gonzague-i Szent Lajos ünnepén fogadalmat teszek arra, hogy szándékosan nem 

követek el bűnt. Jézusom, segíts teljesítenem! A meditációm jó volt. Azt tettem, amit a pap 

ajánlott. Jézusom sokat beszélt ma reggel. Szívére vont, és azt mondta, hogy szeret. Olyan 

édes volt a hangja! Nagyon szeretem Őt. Teljesen az Övé vagyok. Azt mondta, hogy 

megjegyzi a cselekedeteimet, és hogy nem fogja elfelejteni őket. Azt is szereti, hogy követem 

Őt.  

 

24.  ALÁZATOSSÁG. NE BESZÉLJEK MAGAMRÓL 

 

Június 22. – Elhatározom, hogy soha nem mondom, hogy „én”. Sem jóban, sem rosszban. 

Sírni szeretnék, mert látom, hogy egy szándékom már teljesült, ez az úr már kibékült az 
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egyházzal. Ó, milyen jó vagy Jézusom, mennyire szeretlek! Ó! Szűzanyám, meghallgattál! De 

még jobban kérlek: állhatatosságot és mások megtérését is. Jézusért kérlek erre, Anyám. 

Ma két nagy alázatossági cselekedetet vittem véghez. Nagyon nehezemre estek, de a Szűz 

segített nekem. Másnap a rekreáció alatt némán játszottunk az asztalnál. Azt javasoltam, hogy 

a felügyelő anyát utánozzuk. Nem gondoltam arra, hogy ez helytelen, de az egyik lány 

megérttette velem. Szóval felfogtam, hogy milyen rossz vagyok. Ahelyett, hogy jó példát 

mutattam volna, másokat is bűnre buzdítottam. Méltatlan vagyok a Mária Gyermeke érmet 

hordani. Végül bocsánatot kértem a lányoktól, amiért rossz példát mutattam nekik. Elmondom 

Izquierdo anyának, hogy megbüntessen és a lehető legjobban megalázzon a kongregáció előtt. 

A megfeszített Krisztussal akarok megalázkodni.  

Hála Istennek, megtettem, amit Jézusom kért tőlem. Megalázkodtam érte. Nem mondhatom 

azt, hogy ez alázatosság, mert semmi vagyok, sőt bűnös semmi vagyok  

Elhatároztam, hogy nem akarok kiváltságos helyzetbe kerülni, ezért nem beszélek magamról. 

Ez elég nehezemre esik, de megteszem Jézusért, az Ő vigasztalására. Tegnap este azt mondta 

nekem, hogy nagyon sokat szenved. Lehajolt a szívembe, sírt, és én pedig vele együtt sírtam. 

Azt mondta, hogy új üldözés indult ellene, és hogy nagyon szereti az embereket, hogy nem 

tud nélkülük élni. 

Minden este küldök egy csókot annak, aki az életet adta nekem. Olyan közel vagyok az 

oltárhoz. .Egy ajtó választ el minket egymástól. Hát így rabnak képzelem, kinyitom a 

börtönét, és a szívembe zárom. 

Ma megpróbáltam mindent a lehető legjobban csinálni. De nem voltam eléggé csendben, mert 

igaz, hogy kell adni tanácsokat, de nem szabad beszélnem.  

 

25.  CSAK ISTEN NEM VÁLTOZIK. ÉRTETLENSÉG. 
ELSŐ A TÖRTÉNELEMBEN 

 

Holnap lesz az ünnepem. Talán ez lesz a világban töltött utolsó napom. Feltéve, hogy így kell 

lennie! Egyébként, olyan lelkesen vártam ezt a napot! A mai napot utálom. 

Június 24.- Ma sokat szenvedtem, mert mama 10 óra 30 előtt nem ölelt meg engem, sok 

egyéb mellett. Akkor nagyon örültem. Ma reggel, ébredéskor a drága Szűzanyám gratulált 

nekem. Ő volt az első. Jézus azt mondta nekem, hogy Ő nem gratulál, mert jegyesek között ez 

nem szokás. Ő csak egyszerűen odaadta az ajándékokat. Milyen Jézus ideál! Egész nap 

szenvedtem, mert azt kívántam, hogy kedvesebben bánjanak velem, mert ez ma az én 

ünnepem. Az emberek szíve az egyik nap szeret, s másnap már közömbösek. Csak Isten nem 

változik.  

Június 25. – Ma megtudtam valamit, és nagy fájdalmat szenvedtem el miatta. Mennyivel jobb 

lenne, ha semmit nem tudnék. Istenem, felajánlom neked ezt. Tudom, hogy Te segítesz 

nekem. Könyörgök hozzád ezért az emberért. 

Jújius 26. – Fájdalmam volt. Már rá sem merek nézni Izquierdo anyára, mert azt gondolom, 

hogy hazugnak hisz engem. Mit is csináljak? Azért tettem, mert jó okom volt rá. Láttam, hogy 

igaznak bizonyult. Hogy Isten megbocsát ennek az embernek. Imádkoztam érte, hogy ne 

bukjon el még mélyebbre. Tegnap akkora fájdalmam volt, hogy megbetegedtem. Éjszaka 

majdnem haldokoltam, de Jézus és Mária megvigasztaltak. Mindent érte szenvedek el. De 

lehet, hogy tévedek, és nagyon nyomasztott az, hogy kételkedtem a hivatásomban, mert azt 

hittem, hogy mindez csak képmutatás volt. De Jézus azt mondta nekem, hogy ne 

csodálkozzak, hiszen az egyik apostola is elbukott, és hogy imádkoznom kell érte.  

Olyan dolgokat mondtak nekem, hogy szinte elveszettnek éreztem magam. Azt is mondták, 

hogy Izquierdo anya mit gondol rólam. Szóval nagyon fájt nekem, mert evidensnek tartottam, 

hogy egy szerzetes nem mutat rossz példát. Végül is, hogy Isten akarata teljesül. Én vagyok 

az, aki Isten előtt vagyok. Milyen fontosak a teremtmények! 
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Június 27. – Első vagyok a történelemben. Boldog vagyok. Én, aki soha nem voltam jó 

helyezett, most a Szűz segített nekem. Kértem, hogy örömet szerezhessek papának és 

mamának, főleg azért, mert ez az utolsó évem, és jó emléket szeretnék hagyni magamról, 

hogy mindenki lássa, hogy bár karmelitának készülök, szorgalmas vagyok. Butának tartom 

magam, mert ha jó helyezést érek el, akkor azt Jézusnak és az Anyámnak adom. Szeretem Őt, 

olyan jóságos! 

Június 28. – Ma híreim vannak Ríos anyától. Üzenetet küldött nekünk. Nagyon szeretem ezt 

az anyát, vissza kell fognom magam, hogy ne szeressem őt annyira, és hogy ne írjak neki. Ha 

tudná, hogy milyen áldozatokat hoztam azért, hogy ne vegyem el a tanulás elől az időt! De 

hiszen Isten tudja, és mindent neki ajánlottam fel, ahogy Ő akarta; hogy meghallgassa az 

imámat. 

Június 29. – Ma, hála Istennek, alleluja, tökéletes nap volt Urunk megvigasztalására. Semmit 

nem mondtam. Nagyon megerőltettem magam, különösen viselkedtem. Sírhatnékom van, 

szeretnék dühös lenni, beszélni és kiabálni. 

 

26.  OLYAN JÓ ADNI…A SAJÁT SZERETETEMET 

 

Június 30. – Tegnap este sírtam a kereszten látva, szeretetből felfeszítve értem. Mennyire jó, 

és én mennyire hálátlan voltam. Ma reggel gyakorolni fogom az apostolkodást. Feltéve, hogy 

Urunk és Anyám engedélyezik nekem a boldog eredményt.  

Harminc pesot gyűjtöttem össze erre a napra. Cipőt veszek belőle Juanitónak, és megkérem 

mamát, hogy vigyázzon a maradék pénzre, hogy a szegényeknek adjuk oda. Olyan jó dolog 

adakozni nekik. A cipőket Juanito kis mamájának adtam oda.  

Július 3. – Tegnap elmentünk hazulról. A lányokkal töltöttem a napot. Jól szórakoztunk, bár 

meglehetősen fájt nekem, hogy Rebeca mókázott, és Lucía vele ment el és nem velem. Örülök 

neki, hogy őt ünnepelték, de úgy szeretném, hogy engem is ünnepeljenek. Amikor engem 

dicsérnek, én is dicsérem őt.  

Sőt, Lucía meghívta Rebeca apácáit, de senkit az enyémek közül. Nehezteltem miatta, de 

feláldoztam magam, mert Jézus ezt kérte tőlem. Zongoráztam, mert erre kértek. Ennek az 

egész fájdalomnak az oka az önsajnálat volt. Ezt gyökerestül ki fogom irtani. Mennyire segít 

ebben Jézus és Mária! 

Beszéltem Carmennel. Elmesélte, hogy volt a főnök asszonynál, és hogy beszélgettek a 

hivatásról. De fél, és azért szeretne apáca lenni, mert nagyon boldognak találja őket, mégis fél 

tőle. Beszéltem erről az atyával. Azt mondta nekem, hogy talán jobb lenne neki otthon 

maradnia, mint apácának mennie. Meg fogom mondani neki, ha találkozom vele. 

Szerda, 4.– Ma nagyszerű napom volt, és felajánlom Ríos anya szándékára. Meglátogattam az 

Oltáriszentséget, hogy osztogassak könyveket. Nehezemre esett, de Jézus tudta, hogy 

lehetetlen volt, és hogy erre vágytam.  

Az atya azt mondta, hogy reggel elmélkedjek, de a Szűz nem ébresztett fel. Holnap még 

egyszer utoljára meg fogom próbálni. Anyám, miért nem hallgatsz meg engem? Talán 

haragszol rám? Tudod, hogy mindig szeretlek. Hallgass meg engem, és ébressz fel, kérlek. 

Elfelejtettem a meditáción elhatározást tenni. Nem tudom, mit tegyek.  

 

27.  NAGYON GŐGÖS VAGYOK.  -  FÉLIG DÜHBE JÖVÖK 

 

Július 5. csütörtök. – Ma semmit nem tudok mondani. Nem voltam jó. Francia óra alatt 

beszélgettem. De azért eléggé visszafogtam magam. Holnap vissza fogok vonulni: nagy 

szükségem van rá. Egyesülök az Urunkkal, de nem korlátozom magam. Még mindig nagyon 

gőgös vagyok. Megpróbálom elfojtani az önszeretetem utolsó csíráját is. Nem tudom, hogy 
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mire tudom alapozni, hiszen olyan bűnös semmi vagyok. Szeretem, hogy a teremtmények 

becsülnek, de mit ér mindez, ha Isten nem értékel engem?  

Első péntek. – Ma megpróbáltam magányba vonulni, de nem sikerült. Ugyanakkor hasznot 

húztam a meditációból, mert Istenről elmélkedtem, és amikor rá gondolok, teljesen elmerülök 

a szeretetben. Látom végtelen hatalmasságát és a saját nyomorultságomat, és látom, hogy ezt 

a bűn okozza, és látom Isten szeretetét is. Sőt, beszélgettem is Jézussal. Ő megérttette velem 

az emberi ítélkezés semmisségét. Egyszer jót lát; másnap már lát egy hibát, és hirtelen 

rossznak látja. Sőt, mire szolgál, hogy a teremtmények szeretik és nagyra becsülik, ha Isten, a 

végtelen Lény, megveti azt. 

Ma megfogadtam, hogy nem követek el szándékosan bűnt, és Istennek hála, hű maradtam a 

fogadalmamhoz. Jól prédikáltak… Úgy tűnik, hogy Jézus választotta számomra. Jézus 

követéséről beszélt: „Tanuljátok meg, hogy édes vagyok és alázatos szívű, és így békét 

találtok.” Még ha üldözést is szenvedünk, stb., ha követjük Krisztust, békességünk lesz. Úgy, 

mint a madarak, mint a kondorkeselyű, akik szárnyukkal és nehéz tollaikkal nagy 

magasságokba emelkednek az eső ellenére, stb. a lélek kifeszíti a szárnyait és felemelkedik. 

És szárnyai az Isten szeretete.  

Ma apostolkodtam. Adtam egy jó tanácsot. Jézus indított erre. A levesemet is megetettem 

három lánnyal. Ezzel a Kisded Jézusért tettem valamit. Sőt, egy beteg lányt is meglátogattunk. 

Ez által is alkalmunk adódott jócselekedetre. Drága Jézus, mikor leszek már melletted? 

Szeretlek! Örökre szeretnék egyesülni veled. 

Szombat, 7. – Fájdalmam van. Nem bírok többet elviselni. Jézusom, egyesülök veled. Legyen 

meg a Te akaratod, nem az enyém. Ma azért könyörögtem Rebecának, hogy kérjen 

bocsánatot, de hasztalanul kértem. Kértem ezért a Szűz közbenjárását is, de nem hallgatott 

meg. Minden elveszett. Azután egyszerűen azt gondoltam, hogy azért nem akarja, mert én 

mondtam neki; mert a dolgai nem tartoznak rám. És akkor az egész heti édességeimet 

felajánlottam az ő bocsánatáért.  

Július 9. – Az osztálytársnőim kigúnyoltak, mert sírtam. Sőt még erős fejfájásom is volt, és a 

hátam is fájt, nem tudtam, hogy mi fog történni. Nem válaszoltam, mert nem akartam 

megszegni a szilenciumot. A Kisjézusnak ajánlottam fel. De később, a rekreáción 

megmondom nekik, hogy mennyit szenvedtem a gúnyolódásukon. Azután félig 

megharagudtam; de hamar kibékültünk, és délután adtak nekem egy képet. A gúnyolódás 

elviselése különösen nehezemre esett. Feldühítenek, és a lányok azt mondják, hogy nagyon jó 

jellem vagyok. És mivel csak akkor leszek dühös, ha gúnyolódnak rajtam, ezért csinálják. 

Úgy érzem, hogy minden nappal jobban szeretnek engem, és ezért jó példát mutatok nekik. 

 

28.  ÁGYBAN. BEHÓDOLÁS ISTEN AKARATÁNAK.  
A SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT ÉLISABETH NŐVÉR ELŐADÁSA 

 

Július 10. – Megfáztam, ágyban fekszem. Nem beszéltem eleget Jézussal. Lelkem mélyében 

érzem ezt. Ma reggel éheztem Jézusra, mert nem tudtam áldozni. Amióta visszajöttem 

Chacabucoból, csak egyetlen napon nem áldoztam. 149 szentáldozás. 

Július 13. – Ma 17 éves vagyok; egy évvel kevesebb az életemből. Egy évvel közelebb a 

halálhoz, az Istennel való örökös egyesülésig. Mindössze egy év még a Kármel kapujához 

való érkezésemig. Ó! Kármel! Mikor nyílnak ki számomra szent kapuid? Az Úr olyan nagy 

kegyelmeket ad nekem, és olyan rosszul fizetek érte. Jézusom, kérlek bocsásd meg a 

hálátlanságomat. 

Július 15. – Tegnap eléggé szenvedtem. Olyan gyógyszert kaptam, amitől nagyon rosszul 

lettem; de nem panaszkodtam. Örömmel szenvedtem; úgy éreztem, mintha tűket szurkálnának 

a hátamba, de drága megostorozott Jézusomra gondoltam, és boldog voltam, nem mutattam ki 

a fájdalmamat. Ezalatt, utoljára, szinte semmit sem beszéltem. Ezután lefeküdtem; s erre 
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megkérdezték, hogy rosszul vagyok-e. De azt mondtam nekik, hogy álmos voltam. Nem 

hazudtam, mert ez igaz volt. 

Rebeca azt mondta, hogy pontokat veszítek, hogy megelőznek, és hogy elvesztem a 

helyezésemet. Először ez fájt nekem. De utána arra gondoltam, hogy a Szűz engedélyezte 

nekem a pontokat és a helyezéseket, és hogy ez most Isten akarata, hogy megbetegedtem. 

Ezért Anyám boldogabb lesz, ha beletörődök. Elfogadtam és örültem, és azt mondtam, hogy 

ez most Isten akarata volt. Ezalatt jutalmat kértem a Szűztől, és meg vagyok győződve arról, 

hogy meg is adja nekem. De ha nem, akkor az örökkévalóság ajándékát fogja nekem adni, 

mert teljesíteni fogom a feladatomat. Ma vidám leszek, amikor a gyógyszereket megkapom. 

Jézusért. 

A Szentháromságról nevezett Élisabethről olvasok. El vagyok bűvölve. A lelke nagyon 

hasonlít az enyémre. Bár ő szentté vált, őt fogom követni és én is szent leszek. Jézussal együtt 

akarok élni lelkem mélyén. Meg akarom védeni Őt az ellenségeitől. Mennyei életet akarok 

élni, ahogyan Élisabeth is mondja, dicsőségben: 1) isteni életet élni. Tiszta szerelemmel 

szeretve Istent. Teljes önátadással. Bensőséges közösségben lelkem Jegyesével; 2) mindenben 

teljesítem Isten akaratát. Hogyan? Feladataimat minden pillanatban örömmel teljesítem. 

Semmi nem téríthet el ettől. Mindenben béke legyen. Ahogyan az angyalok a békét árasztják  

a mennyországban. 3) csendben élni, mert így a Szentlélek és az Atya a Lélekkel együtt az 

Igéhez hasonlóvá tud formálni; belőlem is harmonikus hangokat vált ki. 4) szenvedve, 

ahogyan azt Krisztus is tette egész életében, és hogy hozzá hasonlóan dicsőséget szerezzek az 

Atyának. Örömmel fogok szenvedni a saját bűneim miatt, és a bűnösökért is; 5) Emésztő 

tűzben élek. Mindent természetfeletti szempontok szerint fogok nézni. Krisztust fogom 

visszatükrözni minden cselekedetemben, ahogyan azt egy tükör teszi.; 6) a kegyelmek állandó 

hevében fogok élni: A gondolatainkat, a vágyainkat és a cselekedeteinket állandóan az 

örökkévaló kegyelmek hassák át; 7) folyamatos szentségimádásban élek, ahogyan az 

angyalok is azt teszik, amikor állandóan azt ismétlik, hogy Szent, szent, stb. És mivel mi nem 

tudunk állandóan imádságban lenni, újítsuk meg minden gyakorlatunk előtt a szándékunkat; 

minden szándékunk az legyen, hogy így leszünk állandó dicsőítéssel. Sőt, bátorítani kell 

magunkat nagyobb buzgóságra az isteni dicsőségért.  

 

29.  HÚZÓDJUNK MAGÁNYBA (1917-ES LELKIGYAKORLAT) 

 

Aug.8. – Ma megkezdem a lelkigyakorlatot. Hallom, amint Jézus azt mondja nekem, hogy: 

Húzódjunk magányosságba.” „A magányban vezetni foglak, és ott a szívéhez fogok szólni.”  

Visszahúzódok vele lelkem belsejébe, és ott Názárethez hasonlóan, vele, Anyámmal és Szent 

Józseffel együtt fogok élni. Jézus azt mondta nekem, hogy a kis házában kutatást tart, hogy 

láthatóvá váljon, mi szükséges a megtisztuláshoz.  

Ó! Mennyire értékelem a nagyságomat, mióta láttam a származásomat – teljesen Istentől! – és 

a végemet: a végtelen Istent! De idő telik el a kezdet és a vég között, ez az élet.  Tehát mit 

tegyek, amíg élek? Szolgálni, tisztelni, szeretni, dicsőíteni a Teremtőmet. És hogyan? Íme az 

elhatározásom. Ha nagyvonalú vagyok, teljesen átadom magam Jézusnak, aki odaadta magát 

értem. Isten adta nekem a teremtményeket, és mindent, amim van. Tehát úgy kell használnom 

azokat, mintha nem az enyémek lennének. Mindenben Isten akaratát kell teljesítenem, a 

Teremtőmét, a Megváltómét, és a Mindenemét. Hozzá tartozom.  

Mi minden dolog, ha nem hívság? Minden elmúlik, minden meghal. Tehát miért ragaszkodjak 

olyan átmeneti dolgokhoz, amelyek nem visznek közelebb Istenhez, aki a célom? Ó! Istenem, 

nem is tudom, mivel fizessem meg neked azt a sok jótéteményt, amivel elhalmozol. Uram, 

mostantól hű akarok maradni hozzád. Ha már átadtam magam neked, teljesen át akarom adni 

magam. Mostantól fogva csak rád tekintek, mert te vagy az egyedüli hatalom. Minden 
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cselekedetem a Te akaratod szerint történjen. Kevéssé érdekel a szegénység, a megvetés, mert 

ez vezet hozzád. Minden iránt közömbössé akarok válni, kivéve Isten és a lelkem iránt. 

Ó! Mennyire hálátlannak látom magam Istenem iránt! Szégyellem magam és zavar, hogy oly 

sok bűnt követtem el. Istenem, bocsáss meg! Hányszor megbántottalak! Milyen jó vagy, hogy 

nem ítéltél el engem! Ezentúl, utálni fogom a bűnt, mert elszakít tőled, és szörnyeteggé tesz a 

tekinteted előtt. Uram, bocsáss meg! Mostantól fogva szentté akarok válni. Azt hiszem, hogy 

minden bűn csírája a gőg, és ez az én fő hibám is. Ki más vagyok, Uram, mint egy nyomorult, 

bűnös semmi? Mim van egyáltalán, amit nem Te adtál nekem? Uram, szerény, megalázott, 

utált akarok lenni, hogy még közelebb kerüljek hozzád; hogy csak Téged szeresselek. 

Szenvedni akarok a bűneim jóvátételéért. Bocsáss meg, Uram, szánj meg engem! 

Megértettem, hogy a gőgöm választott el Istentől. Mostantól kezdve szerény akarok lenni, ezt 

elhatároztam. Alázat nélkül a többi erény csak képmutatás. Nélküle az Istentől kapott 

kegyelmek kárba mennek, elvesztegetettek. Az alázat biztosítja számunkra, hogy 

hasonlíthassunk Krisztusra, hogy a lelkünkben béke legyen, hogy Istennel szent és benső 

egységben legyünk. Két eszközzel érhető ez el: 1) annak az indítóoknak a figyelembe vétele, 

ami motivál minket az alázatosságra; 2) az alázatosság cselekedeteinek gyakori alkalmazása. 

A fő lépcsőfokok a következők: 1) kevésre becsüljük magunkat, és úgy bánjunk magunkkal, 

mint ahogy azokkal bánnak, akiket megvetnek. 2) Az igazi szerénység nem vár elismerést. 

Nem tartja önmagát fontosnak, és nem beszél önmagáról; sőt, saját magát mindenki közül a 

legutolsónak tekinti. Ha a többiek így kezelik, csendben szenved; 3) vágyik arra, hogy így 

kezeljék, és szorgosan keresi az ilyen alkalmakat; 4) ha elítélik a véleményünket vagy a 

szándékunkat, ebben örömünket leljük, és Isten ajándékának tekintjük. 

Én időnként a két elsőt gyakorlom. Az alázat legyen önkéntes, komoly és megfontolt, azaz 

tudjuk, hogy mikor kell alkalmazni. Szerény és alázatos szívű Jézus, tedd hasonlatossá 

szívemet a tiédhez. 

Ó! Jézusom, zavarban vagyok, le vagyok sújtva! Szeretnék megsemmisülni a jelenlétedben. 

Olyan sok bűnnel megbántottalak. Istenem, bocsáss meg nekem. Olyannak látom magam, 

mint egy sötét feneketlen mélység, ahonnan elviselhetetlen bűz árad. Igen, Jézusom, mennyire 

fáj, hogy megbántottalak, hogy elcsúfítottam a lelkemet, hogy eltorzítottam benne a Te isteni 

képedet! Talán nem is egyszer, hanem gyakran szörnyeteg voltam a szemedben. Uram, 

bocsáss meg. Inkább meghalnék, mint hogy bűnt kövessek el. Én, a jelentéktelen teremtmény, 

aki szinte nem is látható. Semmi vagyok, sőt egy bűnös semmi, aki fellázad a Teremtője ellen, 

aki maga a Lét és a Bölcsesség, a Hatalom és a Jóság, aki csak jótéteményekkel árasztott  

el engem, és aki életben tartott. Uram, Atyám, Jegyesem, bocsásd meg a rosszaságomat és a 

hálátlanságomat! Uram, ezután szent akarok lenni. 

Mennyire másképp néznek ki a dolgok, amikor a halál tükrében szemléljük őket. Teljes 

valóságukban tűnnek föl, és a lélek felkiált: „Hívságok hívsága, minden csak hívság.” Minden 

csak semmiség. Minden, amit a világ értékel, értéktelen. Jézus Krisztus megveti őket. Most 

szegény akarok lenni, mert a gazdagság, az ezüst, a ruhák, a kényelem, a jó ételek, mind mit 

érnek majd számomra a halálos ágyamnál? Csak megzavarnak, semmi mást. Mire szolgál egy 

megtisztelő név, a teremtmények tetszésnyilvánítása, a megbecsülésük, a hízelgésük? A halál 

pillanatában mindez eltűnik a testtel együtt, amit rothadás és romlás fed el. 

Te, Jézusom, aki magad vagy a végtelen Bölcsesség, mindezt megveted. Na jó! A hálátlan 

jegyesed is meg akarja vetni ezeket a Te segítségeddel. Ó Mária! Anyám, adj nekem alázatot, 

adj nekem igazi bölcsességet! Egyetlen napon sem akarok elfelejtkezni a halálról és az emberi 

dolgok hívságáról. Szívem, Jézusom, csak Téged kell szeretni. 

Ó! Mennyire megrémül a lelkem, ha látom hatalmas hibáit, ha látom az egész életét, ha látom, 

hogy torzította el Teremtője képmását. Hogy megzavarodna, amikor Jézus Krisztus 

megjelenne! Milyen borzalmas! Jézusom szánj meg engem. Emlékezz rá, Jézusom, hogy 

semmi vágyam nem volt egész életemben azon kívül, hogy a tiéd legyek. Nem tudom, hogy 
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az ítélet miért olyan borzalmas számomra, hiszen nem hiszem, hogy azoknak a lelkeknek, 

akik Jézust választották szívük mesteréül, visszautasításban lehetne részük. A jegyes együtt 

érez a jegyesével. Anyám, Spes única, amikor majd megjelenek a Bírám előtt, mondd meg 

neki, hogy a Te kislányod vagyok! 

A pokol megdermeszt. De egyetlen dolog ijesztőbb számomra, mint minden más. Ez pedig az, 

amiről szent Teréz azt mondja: „az elkárhozottak nem fognak szeretni.” Ó! Hogy fognak 

szenvedni az emberi szívek, hiszen Isten saját számára teremtette őket. Isten gyűlölete a 

legnagyobb gyötrelem. Édes Jézusom, már látom, hogy ez maga a pokol. Mennyire 

borzalmas. De biztosítalak arról, hogy inkább örökre ott maradnék, ha egy olyan nyomorult 

lélek, mint amilyen én vagyok, szerethetne Téged. Igen, Anyám, mondd el újra ezt Jézusnak 

szívem minden egyes dobbanásánál; bár tudom, hogy ez nem pokol lesz, hanem a 

mennyország, mert a szeretet a mennyország. 

Édes Jézusom, elpazaroltam a kegyelmek kincseit, amelyekkel elárasztottál. Hálátlan voltam. 

Bocsánatot kérek. Atyám, vétkeztem ellened. Bocsáss meg, drága Jézus. Méltatlan vagyok 

mennyei pillantásodra. Nem akarom, hogy rám nézz, de adj nekem menedéket isteni 

szívedben. Ott akarok élni és megtisztulni emésztő tüzedben.  

Ó Mária! Megbántottam Fiadat, mert a saját örömömet, szórakozásomat hajszoltam. Bocsáss 

meg. Mostantól azt akarom, hogy értelmem csak Őt ismerje; hogy akaratom csak Őfelé 

hajoljon; hogy szívem és egész létem csak hozzá tartozzon.  

A prédikátor a Te követésedről beszélt, Jézusom. Kegyelemben növekedtél Isten és az 

emberek előtt. Engedelmes voltál, dolgoztál. Anyám, taníts meg isteni Jegyesem követésére. 

 

30.  NEM KÖVETTÉL EL EGYETLEN HALÁLOS BŰNT SEM. 
MÁSOKAT AKAROK SZOLGÁLNI, SZENT AKAROK LENNI 

 

Életgyónást végeztem. Mennyire zavart olyan bűnösnek látnom magam. Majdnem azt hittem, 

hogy meghalok fájdalmamban. Amikor felkészültem, nem értettem, hogy mi fog történni: 

Szegény lelkemben olyan nagy halálos bűnöket láttam, hogy elszörnyülködtem. Ugyanakkor 

életem minden napján elmondtam Anyámnak három Üdvözlégyet azért, hogy hozzon rám 

szerencsétlenséget, mert inkább meghalnék. Mindenesetre felajánlottam, hogy nem kérdezem 

az atyától, hogy követtem-e el halálos bűnöket. Hogy mennyire nem örültem neki, amikor azt 

mondta nekem: „Isten kegyelméből megmenekült attól a szerencsétlenségtől, hogy akár 

egyetlen halálos bűnt is elkövetett volna. Lehetősége volt rá, és Isten szeretettel megmentette 

ettől. Teljes szívével adjon hálát neki ezért. Amikor nem veszítette el a keresztség által kapott 

ártatlanságot, az Istennek történő önfelajánlás fogadalma nem azonos a tisztasági 

fogadalommal, hanem szüzességivel. Ajánlja fel neki tehát a szüzességét.” 

Elnémultam. Hogyan fejezhetném ki, hogy mi ment végbe a lelkemben? Ebben a pillanatban 

szerelmet éreztem, és ez a szerelem tiszta és szűzies volt. Ó, Jézus mennyire irgalmas ehhez a 

nyomorult jegyeséhez! Köszönet Anyámnak! 

Augusztus 14. – Szomorúságot és csüggedést érzek. Megpróbálom legyőzni. Ugyanakkor 

viszont örömmel is tölt el, mert megkaptam egy szív felüdítésének felelősségét: ez a 

legkisebbeké. Boldog vagyok, mert ez a Főnökanya bizalmának bizonyítéka. Egy kis hiúságot 

is érzek, de azt elnyomom, és azt kérdeztem Jézustól, hogy mit tegyek ez ellen az érzés ellen. 

Ő azt mondta nekem, hogy azért adta a kegyelmét, hogy jó legyek, és ne tűnjek olyan 

rossznak, amilyen a valóságban vagyok. Ma nagy kegyet kaptam, és főleg nagyon sok 

szeretetet. Ahogy közeledtem a szentáldozás felé, elkezdtem sírni. Ó! Milyen jó vagy, 

Jézusom! Szeretlek. 

Úgy érzem, hogy nehéz teljesíteni azt, amit elhatározok, de Jézus arra bíztat, hogy alázatosan 

tekintsek rá, a szenvedő arcára. Kérem, hogy adjon erőt hozzá. 
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Mától fogva azt akarom, hogy utolsó legyek mindenki között, az utolsó helyet foglaljam el, 

szolgáljam a többieket, folyamatosan és mindenben áldozzam fel magamat, és egyesüljek 

azzal, aki Isten létére Megváltóvá lett, mert annyira szeretett minket.  

Soha nem fogom mentegetni magamat, akkor sem, ha igazságtalanság ér. Mindent jobban 

fogok tenni azért, hogy szeretetreméltóbb legyek, nem a teremtmények miatt, hanem Istenért. 

A teremtményeket is Isten miatt, Istenben és Isten kedvéért fogom szeretni. Állandóan ennek 

a tűznek a szellemében fogok élni. Egyetlen alkalmat sem fogok elmulasztani, ami 

lehetőséget jelent megalázkodnom és feláldozni magam. Minden pillanatban Isten akaratát 

fogom teljesíteni. A szentté válásra és a szeretetre gondolok. Szent akarok lenni. Azután 

átadom magam a szeretetnek, hiszen az megtisztít és segíti a vezeklést. Az, aki szeret, annak 

nincs más akarata, mint amit a szeretet követel; szóval Jézus akaratát akarom teljesíteni. Azét, 

aki szeretettel áldozza föl magát. Teljesen áldozattá akarok válni. Nem akarok magamnak 

semmilyen elégedettséget. Folyamatosan föl akarom áldozni magam, hogy ahhoz hasonlítsak, 

aki szenvedett értem, és aki szeret engem. A szeretet engedelmes válasz nélkül is. A szeretet 

hűséges. A szeretet nem habozik. A szeretet olyan kötelék, amely egyesíti a két lelket. A 

szereteten keresztül egyesülök Jézussal. 

Semmit nem írtam a Kármellel való kapcsolatomról. Chela Montes elment Los Andesbe, és 

megmutatta azokat a lapokat, amiket neki írtam. Sokat kérdezgették rólam. És Teresita, a 

nővére, azt mondta, hogy a karjaiban tartott, amikor még csecsemő voltam. Angélica anya 

küldött nekem egy Sacré-Coeur jelvényt, és megkért, hogy írjak neki. Meg fogom tenni. 

Augusztus 15. – Ma van Nagyboldogasszony ünnepe. Kértem Anyámat, hogy adja nekem a 

szívét. Ezzel a kinccsel mindenem meglesz, hiszen benne megtalálom Jézust és minden 

erényt. Más módot is találtam az önfeláldozásra elalvás előtt: lábujjam hegyére álltam, és az 

ujjaimra támaszkodás nagy szenvedést okozott nekem. A legkisebb cselekedetet sem 

szalasztom el Jézusért. 

 

31.  SZEGÉNY AKAROK LENNI. 
HOLNAP HŰSÉGESEBB LESZEK. 
TETSZENEK NEKEM A KÁRMELITÁK 

 

16. csütörtök – Jézusom, bocsáss meg. Olyan nagyon gőgös vagyok, hogy még a legenyhébb 

megaláztatást sem tudom alázattal elfogadni. Drága Jézusom, taníts engem alázatra, és küldj 

nekem megaláztatásokat, bár méltatlan vagyok rá. Drága Jézusom, szegény, szerény, 

engedelmes és tiszta akarok lenni, mint amilyen Anyám volt, és amilyen Te vagy, Jézusom. 

Csinálj a kis házadból szép palotát, a mennyországot. Úgy szeretnék élni állandó 

imádatodban, mint az angyalok, hogy érezzem a semmiségemet a Te jelenlétedben. Olyan 

tökéletlen vagyok. Olyan szegény akarok lenni, mint amilyen Te vagy, és bár nem vagyok 

képes az lenni, nem akarom szeretni a gazdagságot, stb.  

20. hétfő – Istenem, miért hagytál el engem? Jézusom, talán hálátlan voltam feléd. 

Érzéketlennek érzem magam, hidegnek, mint a márvány, nem tudok sem meditálni, sem 

áldozni kellő jámborsággal. Jézusom, felajánlom ezt neked a bűneimért és a bűnösökért, és a 

Szentatyáért és a papokért. Egyesítem magam veled a Kálvária magányában.   

21. kedd – Ma nagyon eggyé váltam Jézusommal. Szeretem Őt. Ma reggel megérintette a 

szívemet és kirángatott a letargiámból. Ó! Szeretem! Három dolgot kért tőlem: 1) hogy 

maradjak csendben; 2) hogy a hűség szellemében éljek; 3) hogy mondjak köszönetet a reggeli 

szentáldozásért, és hogy délután készüljek fel a holnapira. Az elsőt megtettem. Bocsáss meg 

Jézusom, holnap hűségesebb leszek.  

22. szerda – Ha Jézus nem segítene megtartani az elhatározásaimat, mindegyiket belevetném 

egy mély szakadékba, hogy ne emlékezzek többé rájuk. De remélek Őbenne, aki 
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megvigasztal. Majd meglátom, hogy holnap jobb lesz-e, mint ma, mert amint kimegyek, 

inkább szórakozok, elmélkedés helyett.  

Kaptam levelet Colom atyától. A kolostor kiválasztásáról beszél benne. Mit tegyek? Tényleg, 

fogalmam sincs, mit tegyek. Ugyanakkor azt is mondja, hogy nem kell elsietnem, mert van 

még időm. De már csak egy évem van, mert 18 éves koromban szerzetes akarok lenni. 

23. csütörtök – Jézus azt mondta, hogy engedelmeskedjek a gyóntatómnak. Hogy bízzam rá 

magamat, és ne nyugtalankodjak semmi miatt, hiszen ő meg fogja mondani, hogy hová kell 

mennem. Megvizsgáltam, hogy mi vonzott engem a Kármel felé. És ez főleg az volt, hogy ott 

úgy élek majd, mint a mennyországban, hiszen ott nem fog semmi elválasztani Istentől, még 

egy pillanatra sem. Dicsőíteni fogom Őt, szüntelenül énekelni fogok az irgalmáról, a világtól 

teljesen elszakadva. Másrészt, a vezeklés szigorúsága vonz, mert vágyat érzek a testem 

vértanúságára,a fegyelmezett sanyargatásra, hogy semmi olyat ne adjak meg neki, amit szeret 

Jóvátenni azt, amit neki megadtam, és amit megtagadtam a lelkemtől. A karmeliták azért 

tetszenek nekem, mert olyan egyszerűek és olyan vidámak; Jézusnak is ilyennek kellett 

lennie. De azt is láttam, hogy a karmeliták élete szenvedésből, szeretetből és imádságból áll. 

Amikor az imádságban lelki szárazságot találok vigasz helyett, akkor is velem leszel? 

Rettegtem. De Jézus azt mondta nekem: Azt hiszed, hogy elhagynálak? 

24. péntek – Le akarok írni egy eseményt, ami történt velem, és ami – bár kicsi, – az 

alázatomra szolgált. A tanítás alatt történt, hogy egy méh vagy valami más nagyobb bestia 

felém jött. Szó nélkül felpattantam, és kirohantam a teremből. De utána szégyelltem, hogy 

nem tudtam uralkodni magamon; végül felajánlottam ezt a megaláztatást Istennek, és 

visszamentem. Nos, Izquierdo anya olyan szigorúan nézett rám, és olyan lesújtóan, hogy 

legszívesebben a föld alá süllyedtem volna, amikor rám szólt, hogy uralkodjak kicsit jobban 

magamon. Ó! Milyen kicsinek és nyomorultnak éreztem magam! Egyedül voltam. Jézus 

elhagyott, és én ki vagyok Jézus nélkül, ha nem csak egy nyomorult? Rögtön bocsánatot 

kértem az anyától. Bevallom, hogy nehezemre esett, de az Anyámnak címeztem azt, és Ő – 

mint mindig, - most is segített nekem. Izquierdo anya rögtön azt mondta: „Jól van!”. Azt 

hiszem, hogy inkább azt szerettem volna, ha megdorgált volna. Jézus jutott az eszembe, az 

irgalma, amikor Péterre nézett olyan várakozó tekintettel. Megköszöntem Istennek ezt az 

élményt, mert nem bántott vele, de mégis az alázatosságomra szolgált. 

Pénteken szentgyónásra mentem. Az atya azt mondta, hogy ne nyugtalankodjak a 

szórakozottságaim miatt, mert azok is az alázatosságomat szolgálják. Azt mondta, hogy a 

középutat válasszam, amikor kételkedek valamiben.  

25. szombat – Hogy szeretem az Anyámat! És Ő hogy szeret engem! Ma van a Szeplőtelen 

Szívének az ünnepe. A prédikáció alatt nagyon gyengéden beszéltek róla. El is sírtam magam 

rajta. Nagyon szeretem. 

Szomorú vagyok. Nem tudom, hogy mi van velem. Nehéz megszoknom, hogy mindenki 

között az utolsó legyek. Jézus azt mondta nekem, hogy Ő mindig az utolsó helyet foglalta el.  

 

32.  KIMERÜLTEM. BETEG VAGYOK. NEM SZŰNNEK A FÁJDALMAK. 
AMIKOR ÁLDOZOK, BÁTORNAK ÉRZEM MAGAM. 
HIÁNYZIK JÉZUS. 

 

27. vasárnap – Nem tudom, hogy mi a bajom, de minden pillanatban fájdalmaim vannak. Ma 

többször is elszomorodtam annak ellenére, hogy nem akartam elhagyni magamat. És tegnap, 

az elmélkedésem után a következő elhatározást tettem: egész nap vidám leszek. Betartottam 

az ígéretemet. A mai napot úgy töltöttem, hogy a kimerültségtől nem tudtam megszabadulni, 

amiben érzem magam. Gyengélkedek: állandóan fáj a fejem. Ezt tetézi még a fogfájásom is. 

Már azt sem tudom, hogy vagyok; de boldog vagyok, mert szenvedek és szenvedek Jézussal, 

hogy megvigasztaljam őt, és hogy jóvátegyem a saját bűneimet és az emberekét is. Ez 
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erkölcsi szomorúság; de én is azt mondom, amit a zsoltárosok: „Ellenségeim körülvesznek, de 

bízom az Úrban, aki zavarba ejti őket.” 

Augusztus 28. – Egyre rosszabbul érzem magam. Semmihez nincs bátorságom; de hát 

végeredményben ez Isten akarata. Legyen meg az Ő akarata. Anyám, teljesen a karjaidba 

borulok, miért hagytál el engem? Segíts, hogy jól tudjam a leckéimet és jók legyenek a 

fogalmazásaim. Anyám, kérlek, hogy „nagyon jó” jegyeket kapjak. Mutasd meg, hogy 

Anyám vagy, és legfőképpen alázatot adj nekem. Drága Jézusom, adj nekem szenvedéseket. 

Mindegy, csak szenvedés legyen, mert úgy szeretsz engem. Ma reggel nélkülözöm a 

szentáldozást. Az engedelmesség kötelez. Mi lesz nélküled, Jézusom? Mi lesz ezzel a 

nyomorulttal Jézus nélkül? De szerencsére, a lelkemben van. Ott lakik Jézus, és nem engedem 

onnan eltávozni. 

Ma, augusztus 30-án, nem áldoztam. Nem egyesültem Istennel. És mindez az agyagtest miatt. 

Mikor fejeződik be ez a haláltusa, hogy Istenben élhessek? Jézusom, Te vagy az életem. 

Nélküled meghalok; nélküled elgyengülök.  

Ma rosszul éreztem magam. Nem szűntek a fájdalmaim. Mit tehetek? Ez Isten akarata. Ma, 

szentáldozás nélkül, felfrissülök. Csend, test, azt akarom, hogy a lelkem csak Istennel 

beszélgessen, hogy meghallgasd a teremtményeket. 

A feszületem látványa segít. Mindent feketében látok. Befejeződik az imám is. Így nem 

marad estére. Az áldozástól eltiltottak; de enyém mégis a győzelem, mert Jézus a Minden, és 

Ő a lelkemben van. Mi fontosabb ennél? Csak a jelent akarom látni, azaz csak Jézusra 

figyelni. Ő felderít engem. A jövőm teljes sötétségben mutatkozik meg előttem.  

Amikor áldozok, akkor bátornak érzem magamat. Jézus adja nekem az életet, nem csak a 

lélekét, hanem a testét is. És megfosztanak ettől; megfosztanak a mennyországtól. Drága 

Jézusom, a te akaratod szerint történjen minden, ne az enyém szerint. Holnap áldozni fogok. 

Megszereztem rá az engedélyt. Ó! Milyen nagy boldogság lesz holnap, holnap a szívembe 

fogadom a mennyországot! Ó! Szeretlek Jézusom, imádlak! Köszönöm neked, és köszönöm a 

te Édesanyádnak is ezt az ajándékot. Teljesen a tiéd… Csak Te…senki teremtmény! 

Szeptember 1. – Még mindig beteg vagyok. A jövő olyan szomorúnak tűnik, hogy nem is 

akarom látni. Ma azt mondták nekem, hogy elvisznek a kollégiumból, és hogy H.V. (egy 

rokon) bált rendez, és nekem ott kell lennem a szezon megkezdése alkalmából. Ez undorított 

engem. Ráadásul még azt is látnom kellett, hogy nem lehetek karmelita az egészségem miatt. 

Mindez arra késztetett, hogy így kiáltsak fel: Jézusom, lehetséges, hogy ez a kalitka 

elszakítson tőlem; de ugyanakkor, ez nem az én akaratom, hanem a tiéd! És meg kellett 

állapítanom, hogy nem tudok imádkozni. Másrészt pedig, amikor Jézussal vagyok, feszélyez, 

hogy a saját fájdalmaimról beszéljek neki, ahelyett, hogy Őt vigasztalnám, hiszen Ő sokkal 

jobban szenved, mint én. És elhallgatok. Szegény szívem csak tovább nyögdécsel, és Jézus 

örülni lát, elmeséli, hogy (….) 

Meghalok, úgy érzem, hogy meghalok. Jézusom, neked adom magam. Fölajánlom az életemet 

a bűneimért és a bűnösökért. Anyám, ajánlj fel engem, mint egy ostyát. Tényleg, tegnap már 

nem tudtam többet elviselni a tüdőmmel. Fulladoztam. Már lélegezni sem tudtam, és a 

fájdalomtól eszméletemet vesztettem. Mindent felajánlottam Jézusnak a bűneimért és a 

bűnösökért. 

Otthon vagyok. Haza kellett jönnöm, mert már nem bírtam. Milyen fájdalom miatt kellett 

búcsút vennem a lányoktól és a szerzetesektől és a társnőimtől. Nagyon szeretem őket. … de 

azt kell tenni, ami Isten akarata. 

Nem áldoztam. Tegnap este érkeztem meg, s arról álmodoztam, hogy éhezem Jézusra; de 

azóta az egész napot lagymatagságban töltöttem; sem nem imádkoztam, sem nem áldoztam 

lélekben. Ó! Hogy milyen rossz vagyok! De Istennek hála, ma összeszedtem magam, és 

spirituális szentáldozást végeztem. Elmélkedni kezdtem, rögtön elaludtam, de most már azt 

hiszem, hogy tudok meditálni. Holnap fogok áldozni. Mennyire vágyom rá, Jézusom! Olyan 
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rossz vagyok. Szükségem van Rád, hogy jó legyek. Gyere, Szerelmem! Gyere gyorsan, és 

neked adom a szívemet, a lelkemet és mindenemet, amim van. Anyám, készítsd fel szívemet 

Jézusom fogadására. 

 

33.  MÁRIA AZ ANYÁM ÉS A MINDENEM. 
KÁRMELITA HIVATÁS. KÉT LEVÉL A KÁRMELBŐL 

 

Szeptember 7. – Ma van a hónap első péntekje, nem tudtam áldozni, mert reggel óta esett az 

eső, és nem engedtek fölkelni az ágyból. Hogy fájt ez nekem! Közben beszéltem Jézusomhoz.  

Remélem, hogy holnap fogom tudni folytatni, Kisasszony Napja lesz. Bár nem tudtam sok 

cselekedetet felajánlani az én kis Máriámnak, elkezdek egy kilencedet, de nem tudom, hogyan 

csináljam, mert - hiszen beteg vagyok – örömömet találom az étkezésben, és majdnem 

mindenben; de ma reggeltől kezdve ünnepelni fogom a kislányomat, Máriát, mert ő az 

Anyám, és a Mindenem, Jézus után. Sőt, megújítom a fogadalmamat is december 8-ig.  

Szeptember 11. – Minthogy ez volt az elsőáldozásom évfordulója, voltam áldozni. Milyen 

óriási dolog! Már hét éve, hogy lelkem egyesült Jézussal. Milyen túláradó érzés volt az első 

találkozás! Először beszélt hozzám Jézus. Milyen édes volt számomra ez a dallam, amit 

először hallottam. 

Ma elmentem a gyóntatómhoz. Sokáig beszélgettem az atyával a hivatásomról. Azt mondta, 

hogy pillanatnyilag azt hiszi, hogy valódi karmelita hivatásom van. Hogy Jézus tartósan adta 

azt nekem, azaz örökre, és hogy beléphetek a Kármelbe. Vagy inkább most átmenetileg és 

pillanatnyilag szabaduljak meg minden testi és lelki bajtól. Így a hivatásom megvalósulhatna, 

és követhetem, ha Isten megadta az ahhoz szükséges tulajdonságokat. De persze, lehetek csak 

lélekben karmelita, ami azt jelenti, hogy a Kármel szellemében, de otthon is élhetek olyan 

szabályokkal, mint a Karmeliták. Ugyanakkor kelek föl mint ők, egy óra belső imát végzek, 

utána misére megyek, áldozok, hazatérek és dolgozom, egész nap Isten jelenlétében maradok, 

délután is egy órai belső imát végzek, mindig fix időben fekszem le, és a lehető legkevesebb 

látogatást teszem. Azt mondta, hogy válaszoljak neki, miután eldöntöttem, hogy tetszik-e ez 

nekem. Állandóan tartsak lelkiismeretvizsgálatot, és amikor nem tudok meditálni, akkor 

ragozzam a szeretni igét a következő módon: 

 

Istent szeretem-e vagy a hívságokat? 

Te, lélek, rendetlen módon szereted-e saját magadat? 

Ő, Jézus örök szeretettel szeret engem. 

Istenben szeretjük egymást. 

Túlzott módon szereti önmagát. 

A szenvedélyeiket szeretik, nem pedig a megfeszített Jézust. 

Jézust gyermekkorom óta szerettem, stb. 

Isten irgalmával, Jézust és a megfeszített Jézust mindhalálig szeretni fogom. 

 

Azt tanácsolta nekem, hogy amikor vigasztalannak és bátortalannak érzem magamat, rögtön 

Istenben keressem a vigasztalást, és ha nem adja azt meg nekem, akkor keressek egy arra 

méltó személyt, akihez bizalmam van, s aki Istenhez el fog vezetni. Megfeszítve fogok élni, 

mert Jézus azt akarja, hogy én legyek az ő Cirénei Simonja. Mihelyst ad nekem egy darabot a 

keresztjéből, örömmel fogadjam el, és ne veszítsem el a bátorságomat. Mindig csak Isten 

jelenlétében éljek, egyesítve magam vele, fél óra hosszat meditáljak, és amikor együtt leszek 

más emberekkel, akkor is fogjak egy könyvet, olvassak, és eközben meditáljak. Nagyon 

vigyázzak magamra. Megtiltott nekem minden önsanyargatást. Amikor fáradtnak érzem 

magam, nem kell erőltetni a meditálást, hanem érjem be rövid imákkal és szeretet 

cselekedetekkel. 
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13. – Tegnap meglátogattam Rebecát, és Izquierdo anya beleegyezett, hogy találkozzunk. 

Boldog voltam, mert féltem a kollégiumi visszajöveteltől; jól szórakoztam, mert át kellett 

öltöznöm teljesen. Nem tudom, hogy mi fog történni velem. Ez olyan nagy belső 

szomorúsággal tölt el, hogy úgy érzem magam, mintha az egész világtól elszigeteltek volna. 

Minden untat és fáraszt. De végül tegnap, Istennek hála, ismét tudtam meditálni, és éreztem a 

hívást és a szeretetet, amit az Úr már hosszú ideje nem adott meg nekem, még a 

szentáldozásban sem. Végtére, ez a két havi szenvedés két havi mennyországot jelentett, mert 

bár nem tudtam sokszor egyesülni Jézusommal a lanyhaságom miatt, de mindent 

felajánlottam neki ezalatt, és kértem Őt, hogy adja nekem a keresztjét. 

Jézusom nagyon kért rá – Anyám szintén, - hogy kövessem őket az elvonulásba, azaz hogy 

teljesen rejtőzzek el, kizárólag érte. Hogy ne mutassam ki az érzelmeimet senki felé, hacsak 

nem a gyóntatómnak. Megteszem, Isten segítségével. Tegnap azért imádkoztam, hogy az 

elhatározásomat be tudjam tartani, azaz ma kifelé nagyon vidám legyek. 

14. – Betartottam a tegnapi elhatározásomat. Meglátogattam Izquierdo anyát. Azt ajánlotta 

hogy mindent szeretetből tegyek. Hogy ne csak a vigasztalást keressem Istenben, hanem a 

vigasztalások Istenét, akiben napról napra élek.  

A két karmelita anya ideális levelekben válaszolt nekem. A Los Andes-i küldött nekem egy 

képet a Szűzről egy imádsággal, és egy kis kármelita medált, valamint egy medált, ami Illés 

prófétát ábrázolta.  

 

34.  JÉZUSÉ VAGYOK.  -  TELJESEN RÁHAGYATKOZOM 

 

Október 2. – Hosszú ideje nem írtam. A 18-as vakáció eltelt, és visszajöttem a kollégiumba. 

Micsoda boldogság, hogy úgy kerülhettem vissza a kollégiumba, hogy senkinek nem adtam 

oda a szívemet. Teljesen Jézusé. Azt akarom, hogy minden cselekedet, minden vágyam, 

minden gondolatom azt hordozza: „Jézusé vagyok.” Milyen nagy örömet érzek, amikor Jézus 

házában lehetek. Annyira közel érzem magamhoz. Minden pillanatban a tabernákulum 

lábához repül a lelkem. De sokszor hosszú ideig nem tudom, hogy mi a buzgóság. Felfogom 

Jézusom hangját, de nem látom őt. Már nem érzem a szeretetét. Hideg vagyok, érzéketlen; de 

ez is arra szolgál, hogy tudatosuljon bennem a semmiségem, a nyomorom. Ezért van az, hogy 

ha Jézussal vagyok, nem hozzá beszélek, mert a képzeletem mindenfelé röpdös. De amikor 

visszatérek önmagamba, sírva látom, hogy mennyire hálátlan vagyok az én kis Jézusom iránt; 

mert Ő beköltözik a nyomorúságos lelkembe, és én meg szinte nem is beszélek hozzá. Végül, 

teljesen fölajánlom magam Jézusnak. Bele akarom meríteni a semmiségemet az Ő szeretetébe 

és végtelen fenségébe.  

Október 3. – Nem tudom, hogy mit tegyek az önsanyargatással kapcsolatban, mert az atya azt 

mondta, hogy semmit se tegyek ebben a vonatkozásban, de számomra ez kérdéseket vet fel, 

például a bonbonokat illetően. Ma annyira éhes voltam, hogy mindent megettem, amit 

lehetett, és mindazt is, amiben örömömet leltem. Ez fájdalmat okoz nekem, mert látom, hogy 

milyen vagyok. Tényleg nem tudom, hogy mit tegyek. Beszélni fogok Izquierdo anyával. Ma 

nagyon szórakozott voltam. Mit tegyek ennyi nyomorúsággal? Jézusom, Anyám, szánjatok 

meg engem. Szabadítsatok meg a lanyhaságtól. Beteg a lelkem. Azt sem tudom, hogy mi 

vagyok. 

Október 4. – Holnap péntek lesz. Lelkigyakorlatot fogok végezni, ha lehetséges lesz. És ki 

fogom kutatni a lanyhaságom okait. Meggyónok. Jobb leszek. Ezen a héten még többet 

sanyargatom magam.  

Október 5. – Ma több kegyelemben részesültem. Azt hiszem, hogy az a kis hivatásom abból 

fakad, hogy nagyon kötődöm mindenhez, ami földi dolog, azaz a világi hívságokhoz. Le 

akarok mondani minden földi dologról. A kereszten akarok élni. Ott magány van, 

elhagyatottság.  
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Október 7. – Jézus azt kéri tőlem, hogy legyek szent. Hogy minden feladatomat tökéletesen 

végezzem el. Mert a feladat – amint mondta nekem – a kereszt. És a kereszten Jézus van. 

Keresztre feszített akarok lenni. Azt mondta, hogy lelkeket fogok menteni neki. Megígértem 

neki. Ez is vigasztalni fogja, mert elhagyatottnak érzi magát. A Szívével közeledett hozzám, 

és azt hallottam, hogy (…) Érzem, hogy ki kerítette hatalmába a létemet. Szeretem Őt. 

Október 9. – Urunkkal erősen egyesülve szenvedtem. Közben nem éreztem oltalmat. Nagyon 

különös voltam. Vágytam a rosszra, hogy dühbe jöjjek, végül egészen addig, amíg el nem 

sírtam magamat. Azt hiszem, hogy minden a fizikai állapotomból fakad. Ma reggel majdnem 

elhagytam a meditációmat is, és a szentáldozás kegyelmei is alig lelkesítettek, mert fáradt 

voltam. De Jézus azt mondta, hogy ne foglalkozzak vele, mert nem vagyok képes rá.  

Október 10. – Ma rossz voltam: kacér voltam. Uram, lábaid elé borulok a kacér gondolatok 

miatt, amelyeket az arcom okozott, és szórakozott is voltam. Nem tudom, hogy mit tegyek 

ennyi nyomorúság közepette. 

Október 17. – Ma foglalkoztam a hivatásommal. Tudtam beszélgetni Jézussal a 

szentáldozásban. Sőt, ma, amikor elmentem, Isten jelenlétét tizenegy alkalommal tapasztaltam 

meg, amire még soha nem volt példa. Már nincs kedvemre, hogy újra érezzem, vagy ne 

érezzem a buzgóságot. Arra hagyatkozok, amit Jézus akar. Áldozatként ajánlom föl magam 

neki. Azt akarom, hogy megfeszítsenek. Ma Jézus azt mondta, hogy szenvedni fogok, hogy ő 

engedi, hogy szenvedjek, mert szeret. El kell feledkeznem önmagamról, és teljesítenem kell a 

feladatomat. Hála a jó tanácsainak és a kegyelmeinek, ma jobb voltam. Jézusom, szeretlek. 

Teljesen a tiéd vagyok. Egészen isteni akaratodnak rendelem alá magamat. Jézusom, add ide 

nekem a keresztet, de erőt is adj hozzá, hogy vinni tudjam. Nem érdekel, hogy a Kálvária 

elhagyatottságát, vagy Názáret örömét adod-e nekem. Csak az számít, hogy boldognak 

lássalak. Mindegy, hogy érzek-e valamit, vagy olyan érzéketlen vagyok, mint a kő, mert 

tudom, hogy Te is tudod, drága Jézusom, hogy szeretlek. Add ide nekem a keresztet. 

Szenvedni akarok érted, de taníts meg szeretettel, örömmel, alázattal szenvedni. 

Uram, ha tetszik neked, hogy a lelkemben a sötétség még jobban növekszik, hogy nem látlak. 

Nem érdekes, mert teljesíteni akarom az akaratodat. Életemet azzal akarom eltölteni, hogy 

vezeklek a saját bűneimért és mások bűneiért, hogy a papok szentté váljanak. Nem én akarok 

boldog lenni, hanem azt akarom, hogy Te légy boldog. Katona akarok lenni, akinek az 

akaratáról és hajlandóságáról minden pillanatban Te rendelkezel. Bátor, erős és nagyvonalú 

akarok lenni a Te szolgálatodra, Uram, lelkem Jegyese. 

 

35.  DÜHÖK. KÉTSÉGEK. HIÁNYZIK JÉZUS. 
A KARMELITA CÉLJA. MÁRTA SZOLGÁLATA 

 

Október 18. csütörtök – Ma sokat kellett tennem azért, hogy legyőzzem magamat. Dühös 

voltam, az engedetlenség és az akaratosságom fájdalma miatt. Unatkoztam, és azt gondoltam, 

hogy nincs is hivatásom, hogy csak illúzió volt, pusztán egy ötlet; hogy azonnal kétségbe 

fogok esni; és még sok minden dolog. De erősen imádkoztam a boldogságos szent Szűzhöz, 

és szívem mélyén meghallottam Jézusom hangját: „Tanuld meg tőlem, hogy szelíd és alázatos 

szívű vagyok. „ El is múlt a dühöm. 

Sőt, ma az egyik nővér nyalánkságokat osztott nekünk, és mivel nekem csak egy pici darabot 

adott, dühös lettem, ledobtam és utána nem fogadtam el a másikat, amit adott nekem. Drága 

Jézusom, mit is mondtál nekem arról a gyarló és tökéletlen katonáról? Bocsáss meg nekem. 

Legközelebb jobb leszek. Belevetem magam Szíved szeretetének végtelen óceánjába, hogy 

elvesszek benne, mint egy vízcsepp, és így belemerüljek kicsinységemmel irgalmad 

nagyságába. Tudom, hogy bűnös vagyok, de megköszönöm Istennek, hogy kegyelmével 

megvilágosított. Ezentúl szerény akarok lenni, teljesen meg akarok felejtkezni önmagamról. 
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Október 23. – Ma nem áldozhatok, mert reggelre megbetegedtem. Ó! Mennyire éhezem 

Jézusra! Szeretem Őt, de nem érzem az Ő szeretetének édességét. Nem látom Őt. Nem baj. 

Felajánlom Jézusnak a sajátjaimért és mások bűneiért, és a papok szentté válásáért. Sokat 

elmélkedtem. Heves vágyat érzek arra, hogy teljesen átadjam magam csukott szemmel az 

elmélkedésnek, hogy lelkem intimitásában maradjak Jézussal. Szeretem Őt. Nélküle nem 

tudok élni. Meghalok.  

Október 24. – Megmutattam a füzetemet Izquierdo anyának, és felhívta a figyelmemet a 

tetteim céljára: a papok szentté válására; mert nem tudtam, hogy a karmeliták célja a papokért 

való imádság, hiszen ők is papok. Mindig az oltár lábánál van, és Jézus vérét kapja 

imádságaival, hogy az terjedjen szét az egész világra. 

Október 25. – Nem tudom, mit tegyek, hogy az atya megengedje az önsanyargatást. Nagy 

vágyat érzek a böjtölésre, cilice hordására, mert látom, hogy szükség van az önsanyargatásra, 

nem csupán az akaratomat, hanem a testemet is sanyargatnom kell. Jézusom, kérlek, engedd 

meg nekem a vezeklést. Anyám, hass oda kérlek az atyára, hogy adja meg a beleegyezését. 

Holnap péntek lesz. Meg kell alázkodnom. Sanyargatni fogom magam azzal, hogy csendben 

leszek, és kényelmetlen pózban maradok.  Ma a franciaóra alatt fogom ezt tenni. 

Október 29. – Holnap fognak a kis nővérek elbúcsúzni, ezért mi, Mária gyermekei, mi fogjuk 

helyettesíteni őket Márta szolgálatában. Milyen boldog a lélek, aki hitben él! Holnap szolgálni 

fogok, szolga leszek, rabszolga, mert ez következik. De a felebarátomban Istent, Jézusomat 

fogom szolgálni. Ma nem áldoztam, mert tegnap elmentem a Gyermek Jézus körmenetére, 

Ignacito miatt. Nem történt csoda, de jobb így. Jobban örültem a papámnak. Ó! Mennyit 

kértem Jézusomtól, hogy meggyógyuljon! Betegebb, mint Ignacito. Felajánlottam az életemet 

már ki tudja, hányszor! Tegnap este nagyon későn feküdtem le, és ma reggel 7 órakor 

ébredtem fel, már nem tudtam elmenni a szentmisére. Bizonyára felébredtem volna időben, ha 

jobban kényszerítettem volna erre magamat. Hogy fájt ez nekem! Jézus hiányzik; de ma 

összekötöttem magam vele. 

Október 30. – Nővérként szolgáltam egész nap. Örültem, mert azt képzeltem, hogy Jézust 

szolgálom. Ma elég sokat beszéltem Jézussal. Felvilágosított arról, hogy a karmelitának 

mindig a kereszt lábánál kell élnie, hogy megtanulja szeretni azt, és szenvedni rajta. Három 

féle módon szenvedni: 1) a karmelitának sanyargatnia kell a testét a szenvedő Jézus példáját 

követve; 2) sanyargatnia kell az akaratát, minden örömöt elutasítani, saját akaratát Isten és az 

embertársai akaratának kell alárendelnie; 3) a lélek szenvedése, Jézusunk magánya az 

imádság órájában, a lélek harcaiban, stb. Ahogy Jézus a kereszten mondta: „Istenem, miért 

hagytál el engem?” A karmelita életnek nincs más választása, mint: szeretni, a lehető 

legtökéletesebb módon egyesülni Istennel, és feláldozni magát, és áldozattá válni, 

amennyiben ez az áldozat a szeretetből fakad. 

 

36.  MIKOR LESZEK MÁR KÁRMELITA! MINDENT MÁRIÁVAL 

 

Október 31. – Fáj nekem, hogy valahányszor pénzt kérek papától, mindig azt mondja, hogy 

nincs. Hogyan lehetséges, amikor hozományt kell adni, hogy karmelita legyek? Ó! Drága 

Jézus! Azt hiszem, hogy nem akar elengedni engem. Annyi ellenszenvet látok velük szemben. 

Jézusom, bízom benned. Te mindenható vagy. Gyere, vigyél el, amilyen gyorsan csak lehet, 

nagyon gyorsan, és örökre. Holnap az ég ünnepelni fog. Egész nap énekelni fogok. Istenemet 

fogom dicsőíteni.  

November 1. – Az egész napot szörnyű gyomorfájással töltöttem. De hát, teljesüljön Isten 

akarata. Nem tudtam, hogyan meditáljak, és hogyan tegyek kegyes cselekedeteket, mert 

elájultam a szenvedéstől. Isten megbocsát nekem ezért. Ma az elhunytakért imádkoztunk. 

Olyan szép. Amit hallottam, az elbűvölt. Mikor leszek már karmelita, hogy mindennap 

dicsőíthessem énekemmel az Urat? 
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November 2. – Elvégeztem a szentgyónásomat. Isten sokat közöl nekem a békességről, amit 

ez a szentség biztosít. Igen. Most tele vagyok bátorsággal Jézus iránt. Megkérdeztem tőle, 

hogy változtassam-e meg a magánvizsgám tárgyát. Azt mondta, hogy a Szent Szűznek 

ajánljam föl. Első héten, hogy elmélkedjek  Mária nagyságáról; második héten a szíve 

jóságáról; harmadik héten szívének anyai szeretetéről; a negyediken, hogy hogyan kell 

tisztelnem és szeretnem Őt, és minden bizalmamat helyezzem belé. Azt mondta, hogy 

mindent adjak Máriának, mert Ő azt átadja Jézusnak. Azt mondta, hogy minden tőlem telhetőt 

vigasz és öröm nélkül adjak oda az imádság alatt, és nyugodjak bele, hogy így éljek. 

Megengedte, hogy csomós övet hordjak. 

Beteg vagyok. Nem tudok enni semmit sem. Böjtölök. Boldog vagyok. Mert Jézus olyan jó, 

hogy odaadta nekem a keresztjét. Boldog vagyok. Így bizonyítom be neki a szerelmemet.  

Sőt, felsért a cipőm. Nem fogok panaszkodni, felajánlom a Szent Szűznek. Egyedül vagyok. 

Nem áldozok, de a kereszten vagyok, és azon van az én kis Jézusom. Így állandó áldozásban 

vagyok. Jézusom, köszönöm a kereszt kegyelmét. Inkább még több terhet adj, de adj hozzá 

erőt és szeretet is. Tudom, hogy méltatlan vagyok a szenvedésre. Jézus, veled. Bocsásd meg a 

hálátlanságomat. Szánd meg a bűnösöket. Szenteld meg a papokat. 

 

37.  JÉZUSSAL A LELKEK MEGHÓDÍTÁSÁÉRT 

 

November 16. – Tegnap este, egy óra Jézussal. Intimen beszélgettünk. Szemrehányást tett, 

hogy ne siessek oda a Szíve mellé, ahogy korábban tettem, a kétségeimben és fájdalmaimban. 

Azután beszélt nekem a szegénységről, hogyan mentem el tőle minden nélkül, hogy minden 

tőle van, és hogy minden elmúlik, és minden csak hívság. Azután beszélt nekem a 

gondolkodás, a cselekvés alázatosságáról és a haszontalan tudományról. Végül megnyitotta 

nekem a Szívét, és megmutatta, mit írt az imáimért a papa nevéhez. Azt mondja, hogy 

nyugodjak bele, ha nem látom imáimnak a gyümölcsét, de mindent meg fogok kapni. Azután 

megmutatta a szeretetét, de oly módon, hogy el kellett sírnom magam. Megmutatta az Ő 

nagyságát és az én semmiségemet, és azt mondta, hogy áldozatnak választott, hogy fel fogok 

menni vele a Kálváriára; hogy együtt fogunk vállalkozni a lelkek meghódítására: Ő lesz a 

kapitány, én pedig a katona. A hadseregünk: a kereszt. Jeligénk: a szeretet. Azt mondja, hogy 

örömmel és szeretettel szenvedjek. Minden nap el fogok venni a Szívéből egy tövist, és 

szeretni fogom. Azt mondja, hogy karmelita leszek; ne veszítsem el a bizakodásomat. Nem 

kell, hogy azt mondja, mert meg fognak próbálni meggyőzni az ellenkezőjéről. De csak az 

övé kell, hogy legyek: szűz, érintetlen, tiszta.  

November 21. – Fájdalmam van. Elmentem. Azt mondták, hogy talán nem is megyünk 

vakációra. Másrészt, azt kérem a Szűzanyától, hogy a papa gyónjon meg, hogy a béke térjen 

vissza a családba. Minden nappal betegebbnek érzem magam. Minden percben gyengélkedek. 

Most még a hátam és a tüdőm is fáj; de hát legyen meg Isten akarata. Ignacitónak is el kell 

mennie. Lucho nagyon sovány. Szegény kis mamám…Ó! Úgy szeretném, hogy munkám által 

hatalmban álljon elküldeni őket. Anyám, mondd meg Jézusnak ezt, mert nagy szükségem van 

a támogatásodra.  Anyám, minden bánatomat a Te Anyai Szívedbe helyezem. 

Többet már nem bírok ki. Ha Jézus nem támogatna, nem tudom, mit tennék, mert az egész 

napot elterülve, semmittevéssel tölteném. Gyenge vagyok. Erős fejfájás gyötör. Istenem, a Te 

akaratod teljesüljön, ne az enyém. Fölajánlom a szenvedéseimet a bűneimért, a bűnösökért, a 

papok megszentelődéséért. 

Halál, van nálad egyáltalán jobb? Meghalni, Istenben élni az örökkévalóságban, élvezni 

Istent, létezhet ennél nagyobb boldogság? Drága Jézusom, minden alkalommal, amikor 

rosszul érzem magam, nosztalgiát érzek utánad, a mennyország után, ahol már nem követek el 

több bűnt, ahol megrészegülök a szeretetedtől, ahol Jézusom veled leszek, mert már benned 

kell léteznem, és már benned kell mozognom. 
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November 23. – Apostolkodtam. Erősen vádoltak egy kislányt, s meg is büntették. Annyira 

kétségbeesett, hogy már azon a ponton volt, hogy megkéri Izquierdo anyát, hogy vonja vissza 

a büntetést. Elmondtam egy Souvenez-vous imát a boldogságos Szűznek, és elmondom a 

gyermeknek, amit sugalmazott, hogy bátorítsam és megvigasztaljam. És beszéltem neki a 

Szűzanyáról; hogy mondja el neki a fájdalmát, és hogy kérje a segítségét. Valóban, ha 

türelemmel szenved, nagy jutalmat fog kapni a mennyországban. 

November 25. – Ma szemlélődtem a Mater admirabilis templomában, ebben a fenséges 

csendben, amelyben egész lénye egyesült Istennel. Így imádta Istent elismerve saját 

semmiségét. Kényszerítettem magam, hogy megmaradjak ebben az áhítatban, és meg is 

maradtam, ameddig csak bírtam, csukott szemmel Jézus jelenlétében.  

 

38.  NINCS SAJÁT AKARATOM. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 

 

November 26. Annyira rosszul érzem magamat ma, hogy azt hittem, hogy összeesek, mert 

nem tudtam felállni. De Jézus segített nekem, és csak arra kértem engedélyt, hogy kimehessek 

a kertbe a friss levegőre. Ez segített egy kicsit, mert baj volt a tüdőmmel, és nem tudtam 

rendesen lélegezni. Legyen meg Isten akarata. 

November 29. – Bose anya mindenhová velem jött, ahová mentem. Úgy érzem, hogy dühbe 

gurulok, közben nem a teremtményt nézem, hanem Istent, aki azt az ötletet adta neki, hogy 

kísérjen engem. Legyen meg Isten akarata; és lehiggadtam.  

November 30. – Meglátogattam Izquierdo anyát. Beszélt nekem a hivatásomról, és még 

egyszer megismételte, hogy szerinte nincs hivatásom, és az egészségem miatt sem vagyok 

alkalmas karmelitának. Sokáig beszélgettünk. Szomorúan mentem el. Ő az egyedüli személy, 

aki szerint nincs karmelita hivatásom. De mindent Jézusom kezébe helyezek. Olyan könnyű: 

Jézusra hagyatkozni. 

December 3. – Tegnap kimenőnk volt. Megállapítottam, hogy még mindig szeretem a világi 

hívságokat, mert jól akartam kinézni, de szerencsére, vagy inkább Isten kegyelméből, de nem 

engedtem eluralkodni magamon ezt az érzést, és eltereltem a gondolataimat róla. Közben a 

tekintetem a tükörre tévedt, s nézegettem magam benne.  

December 5. – Gyóntam. Megengedte, hogy megújítsam a húsvéti fogadalmamat. Elmondtam 

az atyának, hogy mit mondott Izquierdo anya: hogy nem hisz a karmelita hivatásomban. Azt 

mondta erre, hogy Isten nem szerzetest választott akarata közlésére, hanem hogy a gyóntatón 

keresztül nyilatkozik meg. Hogy ezt az esetet ne tartsam fontosnak, és ne adjam fel a 

bizakodást.  

Megmondta, hogy mire kell törekednem – bár Jézus azt akarja, hogy áldozat legyek – azaz 

haljak meg önmagam számára. Ezért ne legyen saját akaratom; ne beszéljek saját magamról 

sem jóban, sem rosszban, mintha nem is léteznék, mint egy semmiség, mert az vagyok, és 

nem csak egy semmiség, hanem egy bűnös semmiség vagyok; semmisüljek meg Isten előtt, és 

ismerjem fel a nagyságát, ugyanakkor a saját semmiségemet, a hitványságomat.  

Megkérdezte, hogy készen állok-e arra, hogy a Kármelben szomorúságot, kétségeket és 

szárazságot is elszenvedjek. Igennel válaszoltam neki. Mostantól kezdve ezért imádkozom a 

mi Urunkhoz. Végül megkérdezte, hogy szeretnék-e megalázkodni a vizsgáimért és a díjakért.  

Nem-mel válaszoltam neki. De erre azt mondta nekem, hogy ha ez a lelkem javát szolgálja, 

akkor vágyakoznom kellene rá. Így azért imádkozom, hogy ha attól jobb lesz, akkor vágyjak 

rá.  

December 8. – Megújítottam a fogadalmamat. Jézus a vele való tökéletes egységre kért, a 

teremtményektől teljesen függetlenül, a földi dolgoktól való teljes elszakadásra. Részt vettem 

a körmenetben, szeretnék (…) 

December 10. – Ma, Istennek hála, nem mentegetőztem, amikor megvádoltak. Jézus segített 

nekem. Olyan rosszul érzem magam; nagyon legyengültem miatta, és elkezdett borzasztóan 
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fájni a hátam. Nagyon szúr a hátam és fáj az agyam. Ó, Jézus! Mikor élhetek már benned? Ó! 

A Te akaratod teljesüljön, és ne az enyém! 

December 14. – Elmegyek a kollégiumból. Nagy fájdalmaim vannak, és már szinte sírni sem 

tudok. Csak Jézus tudja, hogy mennyire szenvedek: örökre elhagyni ezt a helyet, ahol olyan 

sok boldog órát töltöttem el, ahol a názáreti életet élhettem vele együtt anélkül, hogy 

veszélybe került volna az ártatlanságunk, ahol megtanították nekünk az erényeket. Mindent 

ott hagyok, hogy belépjek a kelepcékkel teli világba. Attól félek, hogy a hívságok nem fognak 

lekötni. Uram, csak azt kérem tőled, hogy adj nekem szenvedéseket. Ezek elvezetnek hozzád. 

Anyám, tudom, hogy Te vagy az édesanyám. Ne felejtsd el, hogy átadtam magamat neked. 

Tarts meg engem a Szeplőtelen Szívedben tisztán és szűzen. Az legyen a menedékem, a 

reménységem, a vigaszom, a magányom. Anyai karjaidba vetem magamat, hogy helyezz 

Jézuséba. Őrá hagyatkozom. Az Ő szent akarata teljesüljön. 

 

1918 

 

39.  FÁJDALOM. SZÁRAZSÁG. MAGÁNY. SÖTÉTSÉG 

 

Március 12. – Köszönöm, nagyon köszönöm Anyám, hogy annyi veszélyt engedtél nekem, s 

hogy jól tölthettem a vakációt. Köszönöm Anyám. Anyám, sok mindent szeretnék elmondani 

neked. De sajnos, a nyelvezetem annyira szegényes, hogy nem is tudom kifejezni csak 

remegve, hogy mennyire szeretlek. Szűzanyám, a lábaidnál énekelve akarlak magasztalni; de 

a hangom olyan gyenge, hogy csak panaszkodni tud. Szomorú vagyok, mert miután azért 

imádkoztam és sanyargattam magamat, papa, Miguel és Lucho mégsem végeztek 

lelkigyakorlatot.  

Nagyszerda. – Magány, szárazság, agónia… Már nem bírom tovább. Nagyon fáj a tüdőm és a 

hátam. Mindent olyan szomorúnak látok, mert nem lehetek karmelita, ha ilyen gyenge az 

egészségem.  

Április 9. – Rettenetesen magányos vagyok. Jézus elhagyott, mert hűtlen vagyok. Már nem 

hallgatja meg az imáimat, nem adja a kegyelmét ahhoz, hogy legyőzzem magam, annyira, 

hogy elkeseredtem. Jézusom, szánj meg engem. Tudod, hogy mennyire szeretlek. Anyám, 

segíts meg ebben a sötétségben. Semmi. Jézus nincs a lelkemben. A Szűzanya nem válaszol. 

Jézus, szánd meg a te hűtlen jegyesedet. Igen. Szeretlek. Ne hagyj el engem. Óh! Köszönöm! 

Szavaiddal, Jézusom, teljesen eloszlattad a kísértést. 

Április 10. – Borzalmas állapotban vagyok….haragszom. Arra vágyom, hogy rosszul 

viselkedjek. Kétségbe vagyok esve a szerzetesek miatt. Nincs kedvem imádkozni, mert abban 

is csak a szárazságot találom. Kétségbeejtő a helyzet. Nem tudom elvégezni a feladatomat. És 

Jézus azt mondta ma, hogy ez azért történt, mert ragaszkodtam a teremtményekhez. 

Szeretném, ha kedvesek lennének hozzám. Sírok, mert nem tudom, hogy mi lesz, és senki 

nincs, aki megvigasztaljon, senki, aki segítene. Izquierdo anya meg van bántva, s ez 

számomra gyötrelmet okoz.  

Április 13. – Ríos anya beteg. Legyen meg Isten akarata. Nagyon jól fogok viselkedni, hogy 

meggyógyuljon, ha ez Isten akarata. 

Április 16. – Jézus azt mondta, hogy mindig örömmel teljesítsem az akaratát, akkor is, ha 

magányosnak érzem magam. Hogy ne a jövőt nézzem, s akkor békességem lesz. Mindig ezt 

az elvet akarom szem előtt tartani. Ma megkezdem a (…) művemet.  
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40.  HOGYAN LEHET JÉZUSÉRT NEM BOLONDULNI? 
JÉZUS, EGYEDÜL TE TUDOD FELSZÍTANI A SZERELMEMET 

 

Május 25. – Loez atyánál gyóntam. Olyan békesség töltött el, amire már három hónapja nem 

volt példa. Azt mondta, hogy kérjem az Urat, hogy adjon erőt a jóságra, és akkor meg fogja 

adni. Azért kerültem ebbe az állapotba, mert Jézus azt remélte, hogy még jobban feláldozom 

magamat. Minden órában meg kell újítanom a szándékomat, és teljesen át kell adnom magam 

Istennek, az Ő isteni akaratának, ne döntsek semmit a hivatásomról. Hogy bízzak benne, és 

folyamatosan dicsőítsem Őt: Jézus, drága, stb. 

Barat anya ünnepe. Nagyon hálás vagyok neki, mert nagy szívességet tett nekem. 

Nagyszerűen prédikáltak a nevelésről, ami abból áll, hogy Isten előtt a képességeket jól 

használjuk. Az okosság a szentek és a bölcsek tudománya. Az okosság és a szerénység 

jelentik azt a keretet, amelyben a többi erény benne van. A nők nevelése fontosabb, mint a 

férfiaké, mert ők fogják később a férfit is nevelni. 

Május 28. – Van egy csodálóm. Szomorú vagyok, mert a fájdalom miatt mindjárt elveszítek 

mindent, amit eddig az alázat terén megszereztem: csak szemlélődésre késztet. Istenem, 

kérlek, hogy felejtsenek el, vessenek meg. Jézusom, nem vágyom a teremtmények szeretetére. 

Június 7. – a Sacré-Coeur ünnepe. Pontosan egy évvel ezelőtt kaptam a Mária Gyermeke 

medált. Ó! Mekkora kegyelem, hogy Anyámhoz tartozhatok! Megígértem az Úrnak, hogy 

teljesen lemondok a saját akaratomról: mindig azt teszem, ami nem tetszik. Úgy hiszem, hogy 

lehetetlen az, hogy ne legyek teljesen betöltve Jézus iránti szeretettel, szóval méltó a 

legnagyobb tiszteletemre, minden szeretetemre és minden önfeláldozásomra. Ahogyan én 

szeretem Őt, Ő is ugyanúgy szeret engem. Hogy ne lennék eltelve vele? 

Június 8. – Nagy fájdalmam van…. Izquierdo anya haragszik rám. Nem tudom, hogy mit 

tettem. Már nem viselkedik ugyanúgy velem, mint azelőtt. Én ugyanúgy szeretem és bízom 

benne. Ez úgy bántja a lelkemet. Miért, Jézusom, miért fagyasztod meg szegény szívem körül 

a környezetet? Ah! Azért, mert szeretsz engem. Azt akarod, hogy csak a Te szereteted töltsön 

el, és ne kötődjek senki teremtményhez. Ez arra szolgál, hogy megmutassa nekem, hogy a 

szeretet nem létezik a földön, csak Istenben, mert ha a kedves, kiválasztott, szent lelkek 

felejteni tudnak, és közömbösek, akkor senki más nem lesz bennük. Csak Te, Jézus, az 

egyetlen, aki érdemes a szeretetemre.  

Boldog vagyok, örülök, és nagyon hálás vagyok az Urunknak és a Szűzanyának, mert 

megtanítottak erre idén. Jézusom, légy a Bethániai Jézus. 

 

41.  FIAT. CSÖNDES KÖNNYEK. 
A KOLLÉGIUMBÓL VALÓ ELMENETELEM ELDÖNTVE 

 

Július 11. – Fiat voluntas tua, íme az én imádságom. Nem kérek semmi mást.  Ma reggel 

Jézus azt kérte tőlem, hogy ne sírjak amiatt, hogy elmegyek a kollégiumból, mert ez az Ő 

akarata. Elmondtam neki, hogy a szerzetesek hálátlannak hisznek; de Ő megláttatta velem, 

hogy mennyire számított az, hogy a teremtmények mit mondanak, és hogy hálátlannak fognak 

tartani. Ezt az áldozatot a papáért és a testvéreimért ajánlom föl. 

Július 15. – Anyám, térdre borulok előtted, megígérem, hogy tökéletesen teljesítem a 

megtérésre vonatkozó szabályokat. Anyám, felajánlom neked a kollégiumból való 

elmenetelem áldozatát anélkül, hogy akár egy könnyet is ejtenék. Tudod, hogy mennyire 

szeretem.  Sőt, Rebeca… Anyám, minden őérte. Nem fogok semmilyen nyalánkságot enni az 

elutazásomig. 

Július 17. – Tegnap megkérdeztem Jézustól, hogy valóban Ő beszélt-e, amikor Izquierdo anya 

a következő kérdést tette fel nekem: „Szereti a mi Urunkat?” Milyen szörnyűség volt azt 
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hallanom az anyától: „Szereti Krisztust?” Elvörösödtem a felindulástól, és majdnem 

meghaltam; és még ezt is mondta: „Hát nem válaszol őszinte lélekkel?” Azt mondtam erre: 

szörnyeteg lennék, ha nem szeretném. Ó! Milyen jó Jézus ehhez a hitvány rabszolgához! Ó! 

Jézus, a szereteted megsemmisít és zavarba hoz.! 

Július 19. – Uram arra kér, hogy minden módon sanyargassam magamat. Nem csak abban, 

ami tetszik, hanem az étkezések alatt is: hogy mindenből csak egy keveset egyek. Egész nap 

gyengének érzem magam, de felajánlom Jézusnak. De az atya azt mondta, hogy ne fosszam 

meg magamat a tápláléktól; és egy másik atya viszont megengedte, hogy hetente egyszer 

böjtöljek. Hát nem tudom, hogy mit tegyek. Azt hiszem az a legjobb, ha megbeszélem 

Jézussal. 

Július 20. – Úgy szenvedtem, mint még soha az életemben. Boldog vagyok. Ez a 

mennyországot jelentette nekem. Ki akartak húzni egy zápfogamat, de eltört, és nem tudták 

eltávolítani. Volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy a fájdalomtól elvesztettem a 

fejemet. Nem tudom miért, de elsírtam magam, de abbahagytam. Mindent felajánlottam a mi 

Urunknak értük. Egész nap szenvedtem, de úgy tettem, mintha nem is szenvednék. Ó 

Jézusom! Mindent fel akarok ajánlani a bűneimért és értük! 

Július 21. – Nagyon fáj a fogam, de nem mondok semmit. Csöndben akarok szenvedni értük. 

Főnök anyám, két hét múlva elhagyom a kollégiumot, és bár szomorú vagyok, örömmel 

akarom Isten akaratát teljesíteni. Imádkozzon sokat értem; elkezdődik a harcom a világgal, és 

azt hiszem, hogy a vakáció alatt engedélyt fogok kérni, hogy elmehessek a Kármelbe. Úgy 

látom, hogy ez Isten akarata, mert sok nehézség, ami nekem megoldhatatlannak tűnt, elsimult.  

Azt gondolom, hogy otthon imádságos életvitelt fogok folytatni: fél 6-kor fogok felkelni, 6-7 

fogok elmélkedni. Fél 12-kor vizsga. A nap közepén lelki olvasmány, és este pedig egy óra 

imádság. 

Július 28. – Sokat szomorkodok, mert már csak egy hét választ el az elmenetelemtől, de 

hősies áldozatot hozok, mert nem könnyezek. Tovább fokozza a fájdalmamat Izquierdo anya 

közömbössége irántam. Azok után, ahogy én szerettem őt, ahogy engedtem, hogy belelásson a 

lelkembe, ezt kapom. Mindez arra tanít meg, hogy még a legszentebb teremtmények sem 

tudják, hogy mi a szeretet. Isten veled minden emberi gyengédség. Csak Jézusban találom 

meg az állandó szeretetet, a határtalan szeretetet, a végtelen szeretetet. 

Július 29. – Megkerestem a helynök anyát. Nagyon kedves és bölcs tanácsokat adott nekem. 

Azt mondta, hogy törődjek bele az elutazásomba, mert ez az Isten akarata. Hogy legyek a 

család védőangyala. Hogy járjak misére, és minden nap elmélkedjek. Hogy ne felejtsem el, 

hogy Mária Gyermeke vagyok, Őt követem szerénységben és alázatban. Hogy ne ragadjanak 

el a benyomások, hanem állandóan derűs legyen az arcom akkor is, ha fájdalmam vagy rossz 

kedvem van. Legyek nagyon gyöngéd a mamával. Most eljött a hála ideje, és nem csak 

szavakban, hanem cselekedetekben is, mindenért, amit értem tett, amitől megkímélt, a 

vigasztalásáért, a segítségéért. Hogy nagyon gyengéd legyek a papával. A testvéreimmel is, 

hogy tanácsokat adó angyaluk legyek. Olyan erényes és odaadó legyek, hogy ez az erény 

mindenki számára szimpatikussá fog tenni. Tanulnom kell, mert ma jobban, mint valaha, a 

nőnek tanultnak kell lennie. Végül azt mondta, hogy mindig a nővérek szívében maradok, és 

számíthatok az imáikra és az áldozataikra. A Sacré-Coeurt otthonomnak tekinthetem, és oda 

forduljak, ha tanácsra lesz szükségem. 

Július 31. – Ma hála Istennek, kihúzták a fogamat, de kloroformos altatással. Annyira 

szenvedtem ettől a fogamtól, hogy azt el sem tudom mondani.  Éjszakákat töltöttem alvás 

nélkül, és tegnap már ordítottam a fájdalomtól; de este megfogadtam, hogy nem sírok, hanem 

felajánlom Istennek, és éjszaka már panasz nélkül elviseltem a fájdalmat. Szeretem a fogamat, 

mert szenvedhettem miatta. 

Augusztus 2. – Ma első péntek van, áldozás nélkül, mert nem tudtam időben felébredni. Sokat 

bánkódok, de végülis a fájdalom a szívemben van, ahol vele vagyok. Tegnap sokat 
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beszélgettem Herminitával, kértem, hogy legyen ájtatosabb. Azt javaslom, hogy egészen 

változzunk meg. Hogy Jézus legyen a szövetségünk, és hogy a barátságunkat folyamatos 

dicsőítéssel folytassuk. 

 

42.  „BESZÉLJ URAM!” (1918 ÉVI LELKIGYAKORLAT) 

 

Augusztus 7. – Lelkigyakorlatot kezdek. „Beszélj Uram; mert a szolgád hallgat Téged. „A 

Boldogságos Szűzanyával akarom mondani: Fiat mihi secundum Verbuum tuum. (Legyen 

nekem a te igéd szerint). Az én kis házam minden világi előtt zárva lesz, kizárólag a 

mennyország felé lesz kitárva. Mint Magdolna, Urunk lábához telepedek, hogy hallgassam 

Őt. „Az egyedül fontos dolog”. Csöndben akarok maradni, és kényszeríteni a tekintetemet. 

AZ EMBER VÉGSŐ CÉLJA. – Isten szeretete és szolgálata, azaz elérni a mennyországot. Ez 

nagy cél: Istent megismerni, a végtelen Istent a maga tökéletességében, az örök, a 

megváltoztathatatlan, a mindenható, az irgalmas és jóságos Istent. Ez az Isten a végső célom. 

Ki vagy te, Istenem, és ki vagyok én? Én, akit kezeiddel a semmiből teremtettél, agyagból 

formáztál, de Istenhez hasonló lelket adtál, intelligens és szabad lelket, aki arra hivatott, hogy 

a látható világban megdicsőítsen. Istenem, olyan nyomorultak vagyunk, hogy fellázadunk 

ellened, a Teremtőnk ellen. Bocsáss meg! És ahelyett, hogy szeretnénk, megbántunk. Csak 

egyetlen parancsot adtál nekünk, és még azt sem teljesítjük. Mit ér az egész világ megnyerése, 

ha a lelked elveszik. Mit ér a gazdagság, a megbecsülés, a dicsőség, az emberi gyöngédség, 

amely mind múlandó és elmúlik, összevetve a lelkemmel, ami halhatatlan, és akiért Jézus 

Krisztus, az Istenem, vérét ontotta? Annyira értékes, hogy a gonosz harcol azért, hogy 

elvesszen. Most vagy jól megvédem a lelkemet, vagy örökre elveszítem. Mostantól meg 

akarom menteni. 

TERVEK. – Célom Istent szeretni és szolgálni. Tehát, ha Istent szeretem, teljesítem isteni 

akaratát. Mi az akarata? Hogy kövessem, és tökéletes legyek. Hogyan valósíthatom meg 

könnyen a tökéletességet? Az evangéliumi tanácsokon keresztül: engedelmesség, felebaráti 

szeretet, szegénység. Követnem kell Jézus Krisztust, ahová csak elhív, mert ott van az 

üdvösségem. 

A BŰN. – Már maga a neve is remegést okoz. Ez lázadás a szent Isten ellen. Egyetlen bűn 

elegendő volt ahhoz, hogy az angyalok egy pillanat alatt a pokolra jussanak. Az áteredő bűn 

hozta a halált a világra, és tulajdonképpen az feszítette keresztre is Urunkat a Kálvárián. Óh! 

Micsoda borzalom, Istenem! Inkább ezerszer is meghalnék, mintsem megbántsalak, még 

bocsánatos bűnökkel is akár, mert Te vagy az imádott Atyám, Barátom és Jegyesem. Gyakran 

büntettél bocsánatos bűnökért: Sárát, Mózest, Dávidot, stb., és engem nem büntettél meg, 

engem, aki ezerszer is megbántottalak. Bocsáss meg! 

A HALÁL. – Mindenkinek meg kell halnia. Minden elmúlik, és mi is. Minden nappal 

közelebb kerülünk az örökkévalósághoz. Miért ragaszkodunk a mulandó dolgokhoz? 

A dicsőségben nincs semmi közös az erényességgel, csak a nyomorult teremtmények 

hódolnak neki. A gazdagság elmúlik. Semmit nem ér, és nem boldogít. A taps, a szeretet 

kimerül és kialszik bizonyos csalódások előtt. Egyedül Isten képes minket elhalmozni. Ő az 

igazság és az állandó jóság. Ő az örök szeretet. Ó! Jézusom és Szűzanyám, segítsetek, hogy 

örökre az övé legyek! Hogy semmi földi dolog ne vonja el a figyelmemet, kivéve az 

Oltáriszentséget. Tarts meg tisztának magadnak. Segíts, hogy halálomkor azt mondhassam, 

hogy: milyen nagy boldogság, hogy végre beleveszhetek Jézus, a Jegyesem Szívének végtelen 

óceánjába.  

AZ ÍTÉLET. – Három dolog számít: a jótettek, a bűneink és a munkálkodásunk, a mögöttük 

rejlő szándék. Ó! Istenem, annak ellenére sem vagyok szent, hogy olyan sok jótéteménnyel 

halmoztál el. Bocsáss meg, mert ezentúl az leszek. Anyám, segíts, hogy szentté váljak! 
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Elmentem gyónni. Nagyon megvigasztalódtam. Mindent elmondtam az atyának. Tökéletesen 

kielégített. Azt akarja, hogy hét órát aludjak. Megengedte, hogy hetente háromszor egy órán 

keresztül viseljem a vezeklőövet. Azt mondta, hogy reggel háromnegyed órát, délután pedig 

egynegyed órát imádkozzam. Megújíthatom a fogadalmamat szeptember 8-ig.  

A POKOL. – Ugyanúgy nem izgat fel, csak szent Teréz gondolata, hogy: „A kárhozottak nem 

tudják Istent szeretni.”  

A BŐKEZŰ FIÚ. – Jézusom, íme, ami a legjobban felzaklat: a szereteted, Jézusom, a hálátlan 

teremtményed iránti szereteted. Térdre borulok előtted, és zavaromban ott bocsánatodat 

kérem. Igen, Jézusom. Mostantól kezdve mindig előtted akarok élni. Ó! Szerelmem, emészd 

el ezt a nyomorult teremtményt! 

AZ UTOLSÓ VACSORA. – Úgy tűnik nekem, hogy mihelyst az Eucharistiáról beszélnek, 

valami különlegeset érzek magamban, nem tudok gondolkodni, nem tudok semmit sem tenni. 

Szinte megbénulok, és azt hiszem, hogy ha ebben a pillanatban elöntene a szeretet, nem 

tudnék ellenállni neki. Jézusom, megsemmisülök a szereteted előtt! Te, a mennyország, a 

föld, a tengerek, a hegyek Istene, aki megalkottad a csillagokat; Te Uram, akit az angyalok 

különleges eksztázisban imádnak; Te Jézus-Ember; Te Kenyér! Ah! Megsemmisülni, semmi 

nem elég! Ha hagytak volna nekünk egy ereklyét tőled, az a méltó szeretet bizonyítéka lenne, 

de annak tudatában, hogy te leszel a meggyalázás, az aljasság, a hálátlanság, a magányosság 

tárgya, mégis bolondul szeretsz? Nem csak a föld egy helyén, de a föld minden 

tabernákulumában. Ó! Uram, olyan jó vagy, a szereteted olyan mérhetetlenül nagy, hogy 

addig lealázod magad, hogy semminek látszol. Sőt! Eltűnsz, hogy látható legyen a 

teremtmény, egy semmi teremtmény. 

A PASSIÓ. – Szenved már a születésétől kezdve, mert tudja, hogy szenvedni fog. Hevesen 

vágyik a szenvedésre, és szent Pétert felháborodva elküldi, amikor azt kéri tőle, hogy ne 

haljon meg. Azért szenved, mert szeret, és Ő a végtelen Isten, aki a hitvány, nyomorult 

teremtményei bűneiért szenved. Sértéseket szenved el, szenved testben és lélekben egyaránt. 

ENGEDELMESSÉG. -1) Szerető lélekkel engedelmeskedni, miközben Isten felségét 

szemléljük; 2) úgy engedelmeskedni, ahogy a mi Urunk engedelmeskedett Názáretben. 

A MENNYORSZÁG. – Isten jelenlétében, szemtől szembe vele, az örökkévalóságig szeretni 

Őt. Minden misztériumot megismerni, Őt magát is megismerni teljesen. Micsoda öröm! 

 

43.  ELMEGYEK A KOLLÉGIUMBÓL. ELHATÁROZÁSOK 

 

Napokat töltöttem a mennyországban. A kikapcsolódás minden pillanatában a kis kápolnában 

voltam vele, előtte. Sokat beszélgettünk. Hivatásommal kapcsolatos kétségeimen 

gondolkodtam. Feltettem magamnak azt a kérdést, hogy karmelita legyek-e, de Jézus azt 

mondta, hogy az az Ő akarata.  

Elhagyom a kollégiumot. Leírhatatlanul szenvedek miatta. Ó! Istenem, hogy megy az idő, és 

minden elmúlik. Mennyire ragaszkodunk az átmeneti dolgokhoz! Nem sírtam, de a szívem 

össze volt törve. Ott voltam, amikor a szemeszter elkezdődött, s annak a tudata, hogy többé 

már nem lesz, úgy éreztem, hogy a szívem darabokra törik. Isten veletek, nővérek, akik 

megtanítottátok nekem az erény útját, akik megmutattátok a legtökéletesebb boldogságot itt a 

földön, és a mennyországba vezető utat. Isten veled, Jézus Szívének lakhelye, ahol három évet 

töltöttem el veled. Isten veletek, hőn szeretett társaim, Isten veletek. Mindig meg fogom őrizni 

emlékezetemben a kedvességeteket. Isten veletek, mindentől búcsúzom. Vele megyek. Őt 

követem és megőrzöm a boldogságot. Nem fogok sírni. Nagyvonalúan fel akarom ajánlani ezt 

az áldozatot Istennek. Mindent érted, Jézusom, egészen a halálig. 

Elhatározások az egész életemre: 1) sosem fogom elhagyni a meditációmat, a szentáldozást és 

a misét; 2) le fogom tenni a különleges vizsgákat, és térden állva fogok imádkozni minden 

reggel és este; 3) lelki olvasmányokkal elmélkedéseket fogok végezni, ami segíti Jézussal 
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való közösségemet, s segít teljesen elszakadni a világtól; 4) Jellemes leszek. Nem hagyom 

soha az érzelmeimet és a szívemet eluralkodni magamon, csak az igazságra és a lelkiismeretre 

hallgatok; 5) örömmel fogom teljesíteni Isten akaratát, akkor is vidám leszek, ha fáj, sosem 

mutatom ki az arcomon, hogy mi megy végbe a szívemben. Sosem fogok sírni, mindig arra 

gondolok, amit szent Teréz mondott: férfi szívünk legyen, ne női; 6) sosem fogok az emberek 

megbecsülésére törekedni, sem a viselkedésemben, sem a beszédemben. 

 
44.  ELHAGYOM A KOLLÉGIUMOT 

 

Dicsőség az Istennek! 

Olyan különböző érzések kerítettek hatalmukba! Bánatos voltam, hogy elhagyom a kedves 

társaimat és a nővéreket, akiknek olyan hálás vagyok. Jók voltak hozzám, annyi kedvességgel 

halmoztak el engem, aki nem is voltam méltó rá. A felajánlásomat sírás nélkül teljesítettem. 

Valóban természetfeletti erőt éreztem magamban: Jézus volt az, aki bátorságot adott ebben a 

pillanatban. Úgy éreztem, hogy a szívem darabokra hullik szét, amikor elköszöntem a 

kollégiumi életemtől, s közben kibírtam sírás nélkül, mert megígértem az Uramnak, hogy így 

fogok viselkedni, hiszen ezzel is edzem magam arra a nagy áldozatra, amelyet néhány hónap 

múlva meg kell tennem. Másrészt pedig vonzott az otthon, a családi élet, amelyet már 

kisgyermek koromban elhagytam; az a tudat, hogy az enyéim között lehetek, hogy segíthetem 

őket, hogy minden pillanatban feláldozhatom magamat értük. De Rebecát is elhagytam. Ez 

volt az első alkalom, hogy elszakadtunk egymástól. Ez volt a különválásunk előkészítése a 

földön; de ebben ugyanakkor látom az én jó Jézusom gyöngéd kezét is, aki így készíti fel 

szívünket az áldozatra. 

A szívemet úgyis elragadta a rémület. Egy ismeretlen érzés nyílt ki a szemem előtt, és az 

ismeretlen mindig bizalmatlanságot szül. Sőt, beléptem a nagybetűs világba is; ez a világ 

olyan romlott. A szociális közömbösség hideg és felszínes légkörébe kellett 

belekényszerülnöm. Bele fogok roppanni? Ó! Egyedül Isten tudja, hogy mennyire 

szenvedtem. Ezt még tetézi az is, hogy a nővérek azt hitték, hogy saját akaratomból mentem 

el. Mennyire távol volt ez az én akaratomtól! A körülmények köteleztek arra, hogy elmenjek a 

kedves kis kollégiumomból, a béke, az ártatlanság és a nekem tetsző menedékhelyéről. Ez 

elsősorban Isten akarata volt, aki sürgetve hívott engem. Ma kiléptem az életbe, és látom, 

hogy milyen az életem; úgy hiszem, hogy az Istenben való élet még inkább folytatódhat a 

kollégiumon kívül is. Hogy az áldozatok mindenki előtt ismeretlenek! Sőt, még imádságosabb 

életet folytathatok. Gyakran vagyok Istennel egyedül a szobámban. A tanulás már nem 

foglalja le a gondolataimat. Most már csak rá kell gondolnom. 

 

45.  ANGYALI BARÁTNŐ. SZÍNHÁZBAN 

 

Augusztus 25. – Már két hete eljöttem a kollégiumból, és az élet, - amely számomra a 

kollégiumban misztériumnak tűnt, - Istennek hála, nyugodtan folyik tovább. Minden nap 

elmegyek áldozni, és elvégzem a ¾ órás imámat. Igyekszem állandóan Isten jelenlétében élni.  

Milyen jó a mi Urunk! Hogyan fordulhat elő, hogy nem szeretik Őt? A világba való 

belépésem napján kaptam egy barátnőt, aki angyal. Mindenben egyformán gondolkodunk, 

nagyon hasonlít egymásra a lelkünk, csak hát ő biztosan egy kis szent, én pedig egy 

nyomorult vagyok. Mindketten ugyanazt akarjuk, és nagy jól el kell tudnunk rejteni. Ráadásul 

olyan jó, hogy úgy tűnik, mintha nem lennénk barátnők, de együtt járunk el otthonról, és így 

kedvünkre zavartalanul tudunk beszélgetni.  

Ma a meditáció alatt, Urunk megmutatta nekem a nagy szeretetét; hogyan alázta meg magát 

már szinte az esztelenségig, hogyan ereszkedett le a bűnösökhöz, az istenkáromlókhoz, a 

tisztátalanokhoz, a tolvajokhoz. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy teljesen egyesüljek vele, meg 
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kell halnom magam számára, Őt saját magamnál is jobban szeressem. Megtanította, hogy 

hogyan haljak meg: 1) Az alázatot keressem, és ne keressem az elismerést és a 

figyelmességeket, stb.; 2) amikor gőgös gondolataim támadnak, alázkodjak meg a mi Urunk 

előtt, hasonlítsam össze az Ő végtelen intelligenciáját az enyémmel, amely olyan kicsi, és 

abszurd Krisztus előtt, akit úgy megaláztak, mint egy bolondot. 3) sanyargassam az 

akaratomat, ne az örömet keressem, hanem a megalázkodást szeressem; 4) vele egységben 

éljek, lélekben, és az Ő szeretetében. Ó! Annyira szeretem! Senki nem hasonlít rá. Ő örök, a 

teremtmények meghalnak. Ő megváltoztathatatlan, a teremtmények változnak. Ismeri a 

múltat, a jelent és a jövőt, és a teremtmények alig ismernek valamit a tudományokból. Urunk 

megszabadított minden szórakozástól; egyedül színházba mentem el. Milyen benyomást tett 

rám első alkalommal! Milyen nagy illetlenség! Hogy fájt látnom, hogy azok a nők mennyire 

szemérmetlenek voltak! Hogy megbántották Istent! Lelkem továbbra is vele egységben 

maradt. A Szűzanya különleges módszert ajánlott nekem. Úgy emlékszem, hogy nem volt 

nálam rózsafüzér, mondtam volna, de untatott. Amikor kimentem, hogy elveszetten 

sétálgassak a teremben, Lucho azt mondta, hogy találtak egy rózsafüzért. Meg fogja mutatni 

nekem, és én ártatlanul elvettem, és utána tovább mondtam.  Milyen hálás a lelkem ennek a 

féltékeny tiszta Anyának, amiért bíztam benne. Máskor jó darabokat fognak játszani. Nem 

tudtam, hogyan köszönjem meg Jézusnak.  

Milyen kísértéseim voltak a hiúságra, hogy ne viselkedjek kacéran. Nem tagadhatom le, de 

szórakoztat és elbűvöl. Ugyanakkor nem tehetem, mert ez hálátlanság lenne Jézussal 

szemben. 

 

46.  JOSÉ ATYA TANÁCSAI. LELKI BÁNAT 

 

Szeptember  – José atya eljött. Gyóntam nála. Azt mondta, hogy úgy hiszi, hogy a jövő évben 

el kellene mennem a Kármelbe. Azt tanácsolta, hogy amikor a Kármelben leszek, ne csináljak 

különleges vezekléseket a szabályok betartásán kívül, és legyek nagyon óvatos. Bár azt 

mondták, hogy a novíciák kérhetik az engedélyt még több önsanyargatásra is, én ne kérjem; 

mert jobb, ha tökéletesen teljesítem a szabályokat, mintha jogtalanul sanyargatom magam, 

megbetegszem, és felmentést kell kérnem. És amikor szükséges, és megengedik ezeket 

nekem, mindig ellenkeznem kellene az elöljáróm előtt azzal, hogy én csak a szabályokat 

akarom betartani. Azt is mondja nekem, hogy soha ne adjak számot a lelkem állapotáról, se az 

újonc-mesternőnek, sem az elöljárónak, csak a mi Urunk tanácsaira hallgassak, mert különben 

elveszíteném a nyugalmamat. 

Ha a papa nem adná meg az engedélyét, azt válaszoljam neki, hogy Isten örökre magához 

emelhet azáltal is, hogy betegséget és halált küld rám. Mindent előkészít a kolostorral úgy, 

hogy ha egyszer meglesz az engedély, ne kelljen semmire sem várnom tovább. Ha kísértések 

vagy kétségek gyötörnek, mindig a gyóntatómnak mondjam el őket, vagy egy másik atyának, 

mert Isten őket világosítja meg, de soha ne egy világi személynek beszéljek róluk. Hogy 

nagyon hűséges legyek a Mennyei Atyához, minden gondolatot űzzek ki magamból, ami nem 

Urunk szeretetére irányul, semmilyen kacér gondolatot ne tűrjek meg, még vágyakozási 

szinten sem, mert ezek a szüzesség elleni kísértések. Hogy soha ne vessek szemet 

fiatalemberre, és ha beszélgetnem kell valakivel, akkor is csak közömbösen és szolidan 

nézzek rá.  

Október 14. – Szenvedés! Ez a szó a szívem kiáltása. De most annyira szenvedek, mint még 

soha. Ez a lélek fájdalma. Meg kell halnia önmagának azért, hogy rejtve Krisztusban éljen. 

Nincs kedvem sem imádkozni, sem áldozni, ugyanakkor lelkemben él a kiapadhatatlan 

vágyakozás a vele való egységre. Nem hallom a hangját. Semmit. Sötétség. Nem tudok sem 

meditálni, sem bármit is tenni. Urunk arra kért, hogy ajánljam fel magam áldozatul a 

tabernákulumban való szenvedéséért vezeklésül, amely szenvedést az elhagyatottsága és a 
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hálátlanságok okoznak neki. Azt mondta, hogy hagyni fog szenvedni a magánytól, a 

hálátlanságoktól, a megalázásoktól, a szárazságtól; végeredményképpen, azt akarja, hogy 

szenvedjek. Ez az egyetlen vágyam: szenvedni akarok, és még a szenvedésben is arra vágyok, 

hogy még jobban szenvedjek az Úrral való egyesülésemért.  

Október 15. – Szent Anyám ünnepe. Írtam a Kármelbe. Sokat imádkoztam Szent Terézhez 

azért, hogy a jövő évi ünnepét már a Kármelben ünnepelhessem. Tegnap beszélgettem vele, s 

azt mondta, hogy három dolog szükséges a teljes egységhez: Saját magammal: 1) hogy soha 

ne beszéljek saját magamról, és véleményt se mondjak, ha nem kérdeznek; 2) hogy mindenkit 

részesítsek előnybe magammal szemben, én legyek az utolsó, mindenki szolgája; 3) hogy 

figyeljek arra , hogy milyen keveset érek, hogy belsőleg alázkodjak meg látva a 

nyomorúságomat; 4) hogy semmiben ne találjak örömet, és legyek hálás neki, amikor 

áldozatot kér tőlem.. Másokkal: 1) hogy mindig maradjak vele kapcsolatban annak a 

tudatában, hogy a másikban is Istent látom; 2) amikor fiatalokkal beszélgetek, mindig 

mutassam be Őt, és hogy lássam a szépségét. Istennel: 1) szerényen, megsemmisülve előtte; 

2) szeressem, és kérjem az Ő szeretetét. 

 

1919 

 

47.  SACRÉ-COEUR VAGY KÁRMELITA SZERZETES? 

 

1919. január 1. – Nagyon bánt, amikor látom, hogy az emberek úgy élnek, hogy 

megfeledkeznek Istenről. Hajszolják az élvezeteket, megbántják Őt, nem gondolnak arra, 

hogy minden évvel közelebb kerülnek a halálukhoz. 

Sok kétségem van a hivatásommal kapcsolatban. Kétségem az, hogy Sacré-Coeur vagy 

karmelita szerzetes legyek-e. Beszéltem a helynök anyával. Megismertetett bizalmasan a 

Sacré-Coeur – beli élettel. Így foglalta össze: vegyes élet imádsággal és apostoli munkával. 

Intenzív lelki élet, mert Istent magukban kell hordozniuk; át kell Őt adni a lelkeknek, de 

mindig együtt kell lakniuk vele. Öt órát imádkoznak, bele számítva a belső imát és a misét. 

Az ő életük folyamatos imádkozás. Ahhoz, hogy a művük gyümölcsöket teremjen a 

lelkekben, Istenhez kell folyamodniuk szüntelenül. A fő céljuk a Szent Szív megdicsőítése, s 

ehhez sok lelket kell megmenteniük. Folyamatos lemondásokkal mentik őket. Reggeltől estig 

ezekért a lelkekért ajánlják fel magukat. Gazdag és szegény lányok nevelésének szentelik 

magukat. A Mária Gyermekei és a normál iskola kongregációt is ajánlotta. Nekik a világban 

kell tevékenykedni, de szerzetesként viselkednek, mint akiket érte keresztre feszítettek. 

Tudják, hogy létezik kényelem, de nem élnek vele. Nincs saját zárdájuk. Az ő hazájuk az 

egész világ. El lehet küldeni őket bárhová misszióba idegen országokba is, anélkül, hogy 

ismernék az ottani nyelvet.  

Ez az áldozatos élet nagyon vonz engem; de a Kármel jelenti számomra mindazt a vonzást, 

amely eltölti a lelkemet. Sőt mi több, Urunk is többször kinyilatkoztatta már, hogy karmelita 

leszek. És imádkozás közben az Úr azt mondja, hogy Ő választotta számomra ezt a tökéletes, 

vele egyesülő hivatást, mert Isteni Szíve választottjai között nagyon szeret engem. Azt 

mondta Magdalénának, hogy „ő választotta a jobbik részt”, bár Márta szeretettel szolgálta őt. 

A Boldogságos Szűz, az én Anyám, tökéletes karmelita. Mindig szemlélődve tekintett 

Jézusára, szenvedett és szerette Őt. Urunk harminc évet töltött el az életéből csöndben és 

imádságban, és csak életének utolsó három évét szentelte az evangelizációnak. A karmeliták 

élete is szeretetből, szemlélődésből és szenvedésből áll. A karmelita egyedül él Istenével. 

Közöttük nincs más teremtmény, nem áll közéjük a világ, nincs semmi, mert a lelke tele van 

szeretettel, elmerül az Istenségben, és a szemlélődésen és a szenvedésen keresztül eljut a 
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tökéletességre. Csak Istent szemléli, mint az égben az angyalok, és dicsőíti Őt. A magány, 

minden földi dologtól való elszakadás, a megélt szegénység, azok a hatalmas elemek, 

amelyek az Istenszeretetből fakadó szemlélődésnek kedveznek. A szenvedés intenzíven 

megtisztít. A karmelita csendben szenved a lélek aggodalmai miatt, amely szenvedések talán 

szörnyűbbek, mint a testi szenvedések. Jézus Krisztus a szenvedése alatt egyetlen egyszer sem 

panaszkodott; de amikor a passió súlya alatt szenvedett, nem állhatta meg, hogy ne mondja 

azt, hogy: „Lelkem szomorú a halálig. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet; de 

ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd.”  Micsoda fájdalmat szenvedhetett el a lelkében, 

amiért a fájdalmak Férfija azt mondja, hogy ez a szenvedés csak a halállal teljesedik be!  

Máskor pedig Jézus felkiált a kereszten: „Atyám, miért hagytál el engem?” A karmelita 

gyakran érzi magát sötétségben, amely elrejti előle a Kedvesét. Elhagyatva, elutasítva érzi 

magát. Az olyan lélek számára, aki mindent elhagyott az általa szeretett Isten követéséért, 

van-e nagyobb szenvedés annál, mint hogy nélküle egyedül érzi magát. Nincs az a 

szórakozás, ami a karmelitát el tudná vonni a fájdalmától. Őérte él, és semmi nem tudja még 

egy pillanatra sem elfelejtetni vele a bánatát. Magányos. 

Szenved a saját akarata miatt: törekszik megfosztani magát tőle azért, hogy megdicsőüljön. 

Nem szabad akarnia, mert többé már nem teszi azt, amit szeret. Istenre hagyta azokat a 

teremtményeket, akiket a legjobban szeretett az életében. Nem tudná többé megsimogatni 

őket, mert a rácsok elválasztják tőlük. Szenved a teste az önsanyargatások miatt, amelyeknek 

aláveti magát. Szenved az éhség és a hideg miatt. Gyakran áldozatul ajánlja fel magát 

Istennek a lelkekért, és Isten elfogadja ezt az áldozatot, és olyan szörnyű betegségeket ad 

neki, amit senki nem tud meggyógyítani. De micsoda öröm látszik az arcán, milyen nagy 

nyugalom mutatkozik meg ezekben a cselekedetekben! Isteni légkörbe merült bele. Még 

akkor is, amikor gyengének érzi magát a vezeklések előtt, amikor elcsügged emiatt az 

áldozatokkal és magányossággal teli élet miatt, a szabályát örömmel követi. Már a kolostorba 

való belépése előtt ismerte ezeket, és közben a keresztet részesítette előnyben. 

A karmelita szegény. Semmije sincsen. Meg kell dolgoznia az életért. Ágya szalmazsák. 

Öltözéke durva. Nincs még egy széke sem, ahová leülhetne. Tápláléka durva és kevés 

maradék. De szeret, és a szeretet gazdagítja, Istennek adja. De miért született meg a lelkem 

mélyén ez a vonzódás a szenvedéshez? Azért, mert szeretem. A lelkem a keresztre vágyik, 

mert azon van Jézus. 

 

48.  UTAZÁS LOS ANDESBE 

 

1919.Január 11. – Nem találok szavakat, amivel kifejezhetném Jézus iránti hálámat. 

Túlságosan jó. Megsemmisültem a kegyeitől. A karjaiba vetem magam. Hagyom vezetni 

magam, mert vak vagyok, és akarom, hogy Ő legyen az én Világosságom. Katona vagyok, aki 

engedelmeskedik a kapitányának. Ott leszek, ahol Ő akarja, hogy legyek, a katonája vagyok. 

Semmi sem vagyok. Ő minden. Ó! A lélek, aki belé helyezi a reménységét, ne féljen, mert 

minden akadályt, minden nehézséget le fog győzni vele. A Los Andesbe történő utazás 

lehetetlennek tűnt számomra; a mi Urunkra bíztam. Ha akarja, jó, ha nem akarja, úgy is jó. De 

a kétségeim napról napra növekedtek. Az volt a fő bajom, hogy nem tudtam, mi lesz velem, és 

íme: minden gyerek vidékre ment papával. Így lehetővé vált számunkra mamával az utazás, 

mert olyan jó volt, hogy hajlandó volt elkísérni.  

A reggeli gyorsvonattal utaztunk, hogy elérjük a csatlakozást; késés miatt egy órát 

várakoznunk kellett. Nem tudtunk visszajönni a délutánival, csak az estivel. Isten 

megengedte, hogy több időt töltsek a zárdámban. Amikor odaértünk, egy szegény és öreg 

házat találtam.  Ennek kellett az én zárdámnak lennie. A szegénysége a szívemhez szólt. 

Vonzott magához. Azután kijött egy leány, és mondta, hogy Angélica anya reggeli utánra várt 

minket. Fél 12-kor értünk oda. Beléptem a fogadószobába, és Teresita Montes következett. 
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Vele beszéltünk. Nem tudtam, hogy mi lesz velem. Elment, hogy hívja Angélica anyát.  Első 

alkalommal hallottam meg a hangját. Boldog voltam. Egyedül maradtam vele. Ezután a 

karmelita életről beszélgettünk. Részletesen elmagyarázott mindent. Beszélt nekem az isteni 

szolgálatról: hogyan pótolja a szerzetes az angyalokat, amikor Istent dicsőítve énekel. Azután 

a vesperás hangzik fel, s azt mondja, hogy bemehetnénk a templomba. Sötét volt. A háttérben, 

a rács mögött hallani lehetett a misét mondani olyan nagy elhivatottsággal, hogy az ember 

tényleg a mennyországban érezhette magát. Én nem mondtam semmit. Megsemmisültem 

Istenem előtt. Lelkem hálatelten sírt. Boldognak, elégedettnek éreztem magamat. Láttam az 

Urat, akinek az arca mosolygott, és számomra úgy tűnt, mintha azt mondaná, hogy örül 

annak, hogy a jegyeseit dicsőíteni hallja. Arra gondoltam, hogy én is csatlakozni fogok 

ezekhez az angyalokhoz. Sírtam, mert nem tudtam, hogy mi lesz velem. Utána a litániákat 

kezdték mondani, és örömmel csatlakoztam hozzájuk. Ez volt az első közös imám velük a 

Boldogságos Szent Anyámhoz. 

Utána a fogadószobába mentünk. Olyan boldognak és békésnek éreztem magam, hogy nem is 

tudom szavakkal kifejezni. Tisztán láttam, hogy Isten azt akarja, hogy ott legyek, és hatalmas 

erőt éreztem magamban ahhoz, hogy minden akadályt legyőzzek azért, hogy karmelita 

legyek, és örökre bezárkózhassak oda. Isten szeretetéről beszélgettünk. Angélica anya olyan 

ékesszólással beszélt, ami arra utalt, hogy lelke legbensőbb érzéseinek adott hangot. 

Rámutatott nekem Isten nagy jóságára az elhívásomat illetően, és hogy ez mennyire Istentől 

eredt. Utána az alázatról beszélt: hogy ez az erény nagyon szükséges; hogy mindig utolsóként 

kell viselkedni, a lehető legnagyobb alázattal, és ha megdorgálnak, akkor a bensőmben azt 

mondogassam, hogy „Megérdemeltem, sőt ennél sokkal többet is.” Beszélt nekem a kis 

nővéreimről, és hangsúlyozta a jóságukat. Fél ötig beszélgettem vele egyedül. Meghívta a 

mamát egy könnyű vacsorára. Teresita Montes bejött és megkérdezte, hogy előkészítse-e 

„bemutatkozó látogatást” (ez a jelölt bemutatását jelenti a közösségnek, hogy a szerzetesek 

megismerhessék őt). Angélica anya megengedte, Teresita pedig elment, hogy megkeresse 

mindegyiküket. 

Erre fel elhúzták a rácsok függönyét, és mindenki sorban belépett és a rácshoz jött. 

Letérdeltem, mert méltatlannak éreztem magam arra, hogy ilyen szentek előtt lehetek. 

Mindenki, felemelt fátyollal üdvözölt annyira kedvesen, hogy zavarba jöttem. Kezdetben 

annyira meghatódtam, hogy alig bírtam egy szót is kimondani, de azután teljes bizalommal 

beszélgettünk.  

Tanújelét adták, hogy öröm uralkodik közöttük, ugyanakkor családias hangulat, ami örömet 

okozott nekem is. Megkérdeztek, hogy mikor lépek be. Azt mondtam nekik, hogy májusban. 

Egyik belépési lehetőség Szent József ünnepe, vagy a Szentlélek ünnepe, az előbbit 

ünnepelték először. Szent Józsefet 7-én ünneplik. Ezt a napot ajánlották nekem. Nem sokkal 

utána mindenki elbúcsúzott, és Angélica anyával maradtam, aki engem is uzsonnázni küldött. 

Engedelmeskedtem, bár nem volt kedvem hozzá, mert nem éreztem magam éhesnek. 

Körülbelül fél óra múlva visszajöttem, de akkor mama beszélgetett vele, és én imádkozni 

kezdtem.  

Azután odahívott, hogy néhány könyvet és egyéb dolgot, amiket kértem tőle, odaadjon. 

Szomorúan búcsúztam el, ugyanakkor a lelkem duzzadozott az örömtől. Isten a vihart 

szélcsenddé; a zűrzavart szent békességgé változtatta! 

Hazajövet arra kértük Istent, hogy senki ismerőssel ne találkozzunk össze, és teljesült a 

kérésünk. Áldás és dicsőség Istennek! Fél 12-kor értünk haza. Csak Rebeca várt meg minket. 

Senki nem gyanakodott semmire. Isten jósága mindent elintézett nekem anélkül, hogy bármit 

is tennem kellett volna! 
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49.  AZ IMÁM 

 

1919.január 15. – Vidéken vagyok. Milyen nagy bánat! Mert imádkozni sem tudok, de még 

egyedül sem tudok maradni. De Jézussal együtt leszek. Mindent felajánlok neki, mert ez az 

akarata. 

A következőképpen imádkoztam: este sok kegyelmet kaptam, és az Úr megérttette velem a 

nagyságát, és ugyanakkor az én kicsiségemet. Utána kedvem lett volna meghalni, 

megsemmisülni, hogy többé ne tudjam megbántani az Urunkat, hogy ne lehessek többé hűtlen 

hozzá. Gyakran vágyom a pokol kínjaira, hogy ezáltal tudjam szeretni Őt, és hogy bizonyos 

kegyelmeiért ezzel fizessek.  

Január 27. – Elolvastam Keresztes Szent Jánostól a Doctrine spirituelle művet, és hatalmas 

örömet éreztem, amiért Isten nem távolodott el a gondolataimtól. A szeretet intenzitása, amit 

érzek, olyan, hogy annyira erőtlennek és gyengének érzem magamat, mintha magamon kívül 

lennék. 

Nagy késztetést éreztem az imádkozásra. Lelki áldozással kezdtem, de a kegyelmek hatására a 

lelkemet a szeretet öntötte el. Isten tökéletessége egytől egyig megmutatkozott előttem: a 

Jóság, a Bölcsesség, a Hatalmasság, az Irgalom, a Szentség, az Igazságosság. Volt egy olyan 

pillanat, amikor már semmit nem tudtam. Istenben éreztem magamat. Amikor szemlélődtem 

Isten igazságosságáról, reszkettem. El akartam menekülni vagy kiszolgáltatni magamat az 

igazságosságának. Láttam a poklot, ahol Isten haragja szítja a tüzet, megsemmisülten kértem 

az irgalmát, és éreztem, hogy szétárad bennem. Láttam, hogy milyen borzalmas a bűn. Inkább 

meghalok, mintsem hogy elkövessem. Istennek megígértem, hogy a teremtményeiben Őt 

fogom látni, és hogy nagyon tudatosan fogok élni. Kérte, hogy törekedjek a tökéletességre, és 

megmagyarázta a gyakorlatban tökéletessége minden egyes tulajdonságát. Hogy minden 

cselekedetemet tökéletesen végezzem, hogy egyek lehessünk, amire nincs lehetőség akkor, ha 

hibákat vétek. Utána ott maradtam, mert nem tudtam, hogyan nézek ki, féltem attól, hogy 

észrevesznek valamit rajtam, ha megjelenek mások előtt. Azt hiszem, több mint egy órát 

vártam. Délután már nem kaptam sok kegyelmet, de nagyon összeszedetten töltöttem el az 

időt. 

Január 28. – Elvégeztem az imámat. Szeretetben egyesültem Istennel. Ugyanakkor nagyon 

kevéssé voltam összeszedett. Voltak pillanatok, amikor semmire sem gondoltam. Az Isteni 

Nap sugarait passzívan kaptam. Az Urunk azt kérte, hogy hittel engedelmeskedjek. Azt 

mondta, hogy nagyobb tisztaságot kér tőlem: hogy a testi dolgoktól teljesen vonjam el a 

figyelmemet, mintha nem is léteznének, és hogy ez ne okozzon nekem semmilyen 

kényelmetlenséget; hogy mindenben kizárólag csak Istent és a saját lelkemet lássam. Hogy ne 

érintkezzek, csak ha nagyon szükséges, még a saját édesanyámmal sem. Azután az elválás 

fájdalmát éreztem, és félelem fogott el attól a szigorú élettől, amire készültem. De nem sokkal 

később már megnyugodtam, mert Istenbe helyeztem teljesen a bizalmamat. 

 

50.  CEA ATYA TANÁCSAI. SZÖVETSÉGET KÖTÖK VELE 

 

Február 10. – Milyen jó az Isten! Misszióban vagyunk az Oltáriszentséggel, a szentáldozással 

és két napi szentmisével. A lábainál maradok. Nagyon gyakran elgyengülök a szeretettől. 

Megsemmisülök a jelenlétében, hiszen látom, hogy az engem elárasztó kegyelmei ellenére is 

olyan nyomorult vagyok. Mindent az Ő szeretetéért teszek. Isten állandó jelenlétében élek. Az 

eljött papok nagyon szentek. Egyikük, Cea atya valószínűleg belelát a lelkekbe. Gyóntam 

nála, és elmondtam neki, hogy szeretnék karmelita lenni. Isten kegyelmeként fogta ezt fel, 

mert ő a karmelitákat szenteknek tekinti. Konzultáltam vele az imádkozásom tárgyában, és azt 
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mondta, hogy ne változtassak semmit, kivéve, ha a lelkem késztet erre. El kell mondanom a 

gyóntatónak mindent, amit az Úr mond nekem.  

Azt mondta nekem, hogy az Istennel való egyesüléshez a következők szükségesek: 1) a 

teremtményekről való lemondás; 2) önmegvetés; 3) állandóan Isten jelenlétében lenni. 

Mindent Istenért kell tenni, az Ő örömére, kizárólag ez legyen a cél. Azt mondta, hogy 

gyakran gondoljak Isten jóságára, nagyságára és a saját semmiségemre, azokra a lelkekre, 

akik elvesznek, s ezáltal Urunk vérét is elveszítik. Meg kell vigasztalnom Őt és vezekelnem 

kell a sok elkövetett bűnért. Szombatonként gondoljak a Szent Szűz erényességére, és minden 

napra keressek valami újat, hogy ne fáradjak bele: a pénteki napokon a passiót, stb. 

Azt mondta, hogy alázatban fejlődjek önmagam megalázkodásával, önmagamat bűnösnek 

lássam, és mindenki között a legutolsó legyek. Amikor valakiben hibát látok, és arra 

gondolok, hogy ez az ő tulajdonsága, és hogy ezeket a hibákat talán Isten azért engedi meg, 

hogy lealázza az illető személyt, és akinek ezek a hibái vannak, máskülönben talán belsőleg 

nagyon kedves Isten számára, szóval hogy nekem rosszabb hibáim vannak, és sokkal több is 

van. Lássam, hogy milyen kevés vagyok Isten előtt, és mindenki mást úgy szolgáljak, mintha 

rabszolga lennék, mert a bűn azzá tesz. 

Végül életgyónást végeztem alázatból, és hogy felismerjem, hogy mennyire rossz vagyok, és 

azokat a kegyelmeket is, amelyekkel Isten elhalmozott. Azt javasolta, hogy kössünk 

szövetséget: sokat fog imádkozni értem, és én ugyanezt tegyem őérte. Adott egy szentenciás 

képet Szent Terézről, és egy másik képet a karmelita ideállal, és Claret atya imáját a Szent 

Szűzhöz. Odaadott egy könyvet Nierembergtől a Szerzetesi tökéletesség szerződését. Milyen 

jó vagy, Uram, ehhez a bűnös senkihez. Te támasztod fel bennem az érdeklődést, ami elvezet 

hozzád. Nem tudom, hogyan háláljam meg.  

 

51.  ÁLLANDÓ EGYSÉGBEN JÉZUSSAL 

 

Február 21. – Késlekedés nélkül fordulok a Naplómhoz.  

Kijövök a szemlélődésből. Az atyától kapott könyvben elolvastam a hivatás kiválóságait. Még 

azelőtt, hogy lelkileg egyesültem volna az Urunkkal, azt mondta, hogy akarata szerint éljek 

vele örök egységben, mert nagyon szeret. Azt válaszoltam neki, hogy ha szeret engem, az 

csak azért lehetséges, mert mindenható. Utána azt mondta, hogy a mindenkor szentséges 

Szentháromság van a lelkemben, és hogy imádjam Őt. Hirtelen nagyon összeszedtem magam, 

és erről elmélkedtem, és úgy láttam, hogy felragyogott. A lelkem semmiség volt. Láttam a 

végtelen nagyságát, és hogy hogyan ereszkedett le hozzám, a senki nyomorulthoz, hogy egyek 

legyünk. Ő, a Hatalmas a kicsinyhez; a Bölcsesség a tudatlansághoz, az Örökkévaló a 

korlátolt teremtményhez; de mindenek felett, a Szépség a csúnyasághoz, a Szentség a bűnhöz. 

Szóval, a lelkem legmélyén gyorsan fel tudtam fogni azt a hihetetlen szeretetet, ami belőle 

áradt felém, és amivel megkeresett. De mindez szavak nélkül történt, Isten szeretete lángra 

lobbantott. Utána arról elmélkedtem, hogyan hívott meg engem Isten, hogyan részesített 

előnyben éppen engem minden más lénnyel szemben, akik soha nem bántották meg Őt, akik 

szentek lévén érdemesek voltak a szeretetére, miközben én nem voltam méltó a kegyeire. Így 

aztán megkérdeztem, hogy miért pont engem hívott? Erre azt mondja, hogy Ő alkotta meg a 

lelkemet, és mindazt, amit tennie kell, és hogy hogyan kell mindezt megtennie, s hogy azt 

látta, hogy a hálátlanságom ellenére alkalmas leszek, hogy nagyon szeret, és egyesülni akar 

velem. Láttam, hogy még az angyalokkal sem egyesül, ugyanakkor egy ilyen nyomorult 

teremtménnyel akar eggyé válni; azonosulni akar a lényével azáltal, hogy a nyomorából 

kihúzza, és olyan módon megdicsőíti, hogy a végtelen tökéletesség fokára jusson el.  

Önkívületbe estem, s amikor kinyitottam a szememet, úgy éreztem, hogy a másik oldalról 

jövök vissza. Megkérdeztem, hogy mit akar tőlem, hogyan érdemelném ki a szeretetét. Azt 

mondja nekem, hogy kerüljem a bűnt, és engedelmeskedjek a sugallatainak. Fölajánlom 



 48 

magam vigasztalásául. Azon gondolkodtam: hogyan tudok vigaszt nyújtani én az Istennek, én, 

aki semmi vagyok? De azt válaszolta, hogy szeret engem, és hogy figyel rám, és hogy ez a 

vágy örömmel tölti el. Szóval, a jóvátételre vonatkozó vágyaimat egyesítettem az Urunkéval, 

a Szűzével, az angyalokéval és a szentekével. 

Este a Kerti imáról meditáltam. Urunk közeledett hozzám. Láttam a haldokló arcát. Láttam, 

hogy izzadt. Azért imádkozott az Atyához, hogy legalább én ne hagyjam el, és hű maradjak 

hozzá. Éreztem az oltalmát, és a megbántása felett érzett fájdalmat.  

Február 22. – Elmélkedek. Urunk azt mondja, hogy a Szűz tisztaságáról elmélkedjek. 

Anélkül, hogy mondott volna valamit az előbb, elkezdett beszélni hozzám. Nem ismertem 

meg a hangját, és ezért megkérdeztem, hogy ő Jézus-e. Azt válaszolta, hogy az Urunk a 

lelkemben van, és hogy Ő beszélt hozzám. Pontról pontra azokat sorolta fel, amelyeket a 

tisztaság tárgyában mondtak nekem: 1) tisztaság a gondolkodásban: azaz minden olyan 

gondolatot el kell űzni, amely nem Istentől származik, s ezáltal folyamatosan csak Isten 

jelenlétében élni. Ennek eléréséhez törekednem kell arra, hogy ne kötődjek egyetlen 

teremtményhez sem; 2) a vágyaim tisztasága, azaz csak arra vágyakozni minden nap, ami 

Istenhez köt; vágyni a dicsőségére, vágyakozni a szentté válásra, és mindenben tökéletesen 

viselkedni. Ennek eléréséhez szükséges, hogy az elismerés és a dicséret helyett megvetésre és 

megalázásra vágyjak, mert ez kedves Isten előtt. Semmi olyan után ne vágyjak, ami komfortot 

vagy egyéb kellemes érzetet biztosít számomra. Ne vágyakozzak sem az evés, sem az alvás 

után, hanem csak arra, hogy még jobban szolgáljam Istent; Legyenek tiszták a cselekedeteim. 

Tartózkodjak mindentől, ami beszennyezhet, mindentől, amit Isten nem akar, hiszen Ő meg 

akar szentelni engem; mindenben Isten akaratának tökéletes teljesítésére törekedjek, és ne a 

teremtményekére, akik látnak engem. Kerüljek minden olyan beszédet, ami nem Isten 

dicsőségét szolgálja. Hogy a beszélgetéseimet mindig Istenben elmerülve folytassam. Hacsak 

nem feltétlenül szükséges, semmire ne legyek tekintettel, ami nem Isten művének szemlélését 

célozza. Képzeljem el, hogy Isten mindig néz engem. Tartózkodjak mindentől, ami kedvemre 

való, és ha mégis meg kell ennem, ne élvezzem, hanem ajánljam fel Istennek oly módon, 

mintha erre lenne szükség ahhoz, hogy jobban szolgáljam Őt. Anélkül, hogy szükségtelenül 

megérintsem magamat, vagy bárki mást. Egy szóval, az egész lelkem annyira merüljön bele 

Istenbe, hogy a saját testemet teljesen el is felejtsem. A Szűz születésétől fogva így élt; de 

számára ez könnyebb lehetett, hiszen mindig elárasztották a kegyelmek. Amit saját magam 

meg tudok tenni a követéséért, azt meg is kell tennem, mert így tud Isten intim módon 

egyesülni velem. Imádkozni ennek a célnak az eléréséért. Így fogom tudni Istent 

visszatükrözni a lelkemben. 

Ugyanaznap este: szüntelenül Istenre gondoltam. Istennek hála! 

 

52.  ÁHITAT NÉLKÜL NINCS OLTALOM. A NAPLÓM 

 

24. – Nem tudtam elmélkedni, de az Urunk a lelkem mélyén azt mondta, hogy imádjam, és 

nagyon összeszedtem magamat. Délután elmentem a Sacré-Coeur házának szentelésére. 

Milyen szeretettel tettem ezt! Ugyanakkor milyen fájdalom töltött el amiatt, hogy láttam, 

hogy Jézus nem mindenütt talált otthonra.  

25. – Imádkoztam, és megzavartak. De Urunk megengedte, hogy egységben maradjak vele.  

Február 26. – Imádkoztam. Nem voltam sem mély áhítatban, sem oltalom alatt. Nem éreztem 

már a szeretetet sem, sem Urunk hangját nem hallottam. Ezalatt meg vigasztalódtam, hogy 

Istennel vagyok. Az imádságom végén a halált kívántam, hogy ne tudjam többé megbántani 

Istent, és látva a saját hálátlanságomat és Isten jóságát és irgalmát, nagy kedvet éreztem 

ahhoz, hogy a véremet ontsam. Ezután Isten éreztette velem a végtelen szeretetét. Délután 

nagyon áhítatos voltam, sok szeretettel imádtam, és nagyon sajnáltam, hogy nem lehetek a 

Kármelben, ahol állandó imádásában élhetnék. A meditációm tárgya – Urunk kérésére – a 
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három isteni Személy: ahogy az Atya megismerte önmagát, megalkotta az Igét, és 

szeretetükben a Szentlelket, és mind a három Személy működik a lelkekben. De nem az egész 

időt ennek a misztériumnak az átelmélkedésével töltöttem el, mert Urunknak a következő 

szavairól is elmélkedtem: „Legyetek éberek és imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe”, 

stb. Elhatároztam, hogy nagyon áhítatos leszek. 

Február 27. – Nem találtam oltalmat az imádságban. Nagy szárazság; de Isten megnyilvánult 

nekem anélkül, hogy a bensőmben beszélt volna hozzám. A szegénységi fogadalomról 

elmélkedtem, ami azt jelenti, hogy semmi nem birtokolható, még a saját akaratunk sem, sem a 

véleményünk; semmire nem vágyunk, semmi kényelemre; minden nagyravágyó gondolatot 

elhessegetünk, arra vágyunk, hogy szegény rabszolgaként kezeljenek. Szegényként éljünk 

mindenki előtt látható módon; ne panaszkodjunk semmi miatt; adjunk hálát Istennek, amikor 

valamiben hiányt szenvedünk. Isten megérttette velem, hogy vigaszul ragadott magához, és 

azért, hogy érzékennyé váljak az isteni egységre. Szenvedek amiatt, hogy látom, hogy az 

Urunk azért, hogy magához vonjon, megvigasztal. Mennyire nyomorultnak találhat engem! 

És amiatt is szenvedek, hogy semmit nem teszek Istenért. Szeretnék mártír lenni, hogy 

bebizonyíthassam Isten iránti szeretetemet. Azt is megláttatta velem, hogy az isteni egység 

nem az érzelmes áhítatban, hanem a lelkem tökéletességében nyilvánul meg, ahogy követem 

Őt, és ahogy együtt szenvedek vele. Hogy már nem csak az Ő belsőleg hallott szavait kell 

megtenni, hanem csakugyan szentnek kell lenni, a tökéletességet megélni. Valóban 

elmélkedtem. Elhatároztam, hogy minden kényelmet mellőzök, saját tiszta akaratomból, és 

kedvem szerint, annak tudatában, hogy csak egy szegény rabszolga vagyok, akinek nincs 

semmije, de hogy Isten mindent megad. Betartottam. 

Április 3. – Már régóta nem írtam a naplómba, hiszen ezeket a papírokat úgyis hamarosan 

elégetjük. Szükséges, hogy a Kármelbe bezárkózva mindezeket az emlékeket száműzzem, 

hogy semmi másért ne éljek, mint Krisztusban elrejtve. Mama és Rebeca elkérték, de ezek 

annyira intim dolgai a léleknek, hogy senki nem láthat bele, egyetlen teremtmény sem 

hatolhat bele. Csakis Jézus olvashatja. Az Ő gyengéd isteni keze elegendő, hogy megérintsen 

és megáldjon. Sőt, ezek az oldalak annyi nyomorúságot és annyi hűtlenséget foglalnak 

magukba, és az isteni Szív szeretetének megannyi jelét ez iránt a hűtlen lélek iránt, hogy ha 

semmi másért, már emiatt is szeretném, hogy elolvassa. De vannak Istennek olyan kegyei a 

választott lelkek számára, amelyeknek ismeretlennek kell, hogy maradjanak, és kizárólag az 

illető lélek őrizheti meg őket emlékeiben.  

Ma megszületett egy unokahúgom. Rendkívüli aggodalommal és félelemmel vártam. Milyen 

hatalmas az Isten, ahogy az ember megalkotásának nagy művében megnyilvánul! Milyen 

nagy bölcsességre utal, aki bámulatba ejti a szívet és az intelligencia, aki szemléli! 

 

53.  MEGADJA-E PAPA A BELEEGYEZÉSÉT? 

 

(Április 3.) Papától levélben kértem a beleegyezését, és semmilyen választ nem kaptam. A 

lelkem elmondhatatlanul szenved. Meg fogom kapni, és anélkül kell elmennem, hogy tudnám, 

hogyan fogadta. El kell majd viselnem, hogy a válasza tele lesz szomorúsággal és keserű 

szemrehányásokkal. Vagy talán közömbösen fog reagálni. Ó! Jézusom, milyen kegyetlen 

gyötrelem! De mindez a Te szeretetedért van. Ha nem érted lenne, soha nem vettem volna 

magamnak a bátorságot, hogy ekkora fájdalmat okozzak neki. De előtted minden eltűnik.  

A fivéreimet az foglalkoztatja, hogy nem szeretek elmenni otthonról, azt akarják, hogy én is 

kijárjak, és szemrehányást tesznek, amiért nem teszem. Ugyanaz napon, amikor a levelemet 

elküldtem, teljesen nekem estek; bár sokat szenvedek miatta, össze sem lehet ezt hasonlítani 

azzal a jó érzéssel, ami eltölt. Jézusom, boldog vagyok, mert szenvedek. Még többet szeretnék 

szenvedni, de semmi mást nem kérek tőled, mint hogy teljesítsd bennem isteni akaratodat.  
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Ma megsemmisültnek éreztem magamat; de megfogtam a feszületemet, és azt mondtam neki: 

„Szeretlek.” Ez elég volt ahhoz, hogy visszanyerjem a bátorságomat.  

Urunk túl jó. Délután papa azt írt a mamának, hogy tele van szomorúsággal miattam. Azt 

mondja, hogy kötelezve érzi magát arra, hogy megadja a beleegyezését; de hogy mit 

gondoljak erről, beszélhetnék-e róla Jézusommal? Nem. Ő látja, hogy a szeretetéből fakadó 

gyöngédsége előtt a lelkem mit érez. Közömbös akarok lenni az isteni akaratára. Számomra 

az, hogy megengedi-e, hogy májusban elmenjek, vagy hogy nem járul-e hozzá, az ugyanaz; 

számomra mindegy, hogy hagyja-e, hogy karmelita legyek, vagy nem. Igaz, hogy szenvedni 

fogok. De mivel csak Őt keresem, és ebben megtalálom a boldogságomat, mi fontos ezen 

kívül számomra? Ha megengedi, akkor alávetem magamat az akaratának, mihelyst 

megtettem, amit elrendelt nekem.  

Április 4. – Papa még nem érkezett meg. Ma este fog megjönni. Azt hiszem, hogy a 

boldogságos Szűzanya lesz Isten akaratának a hírvivője, holnap szombat van. Megjegyzem, a 

lelkem mintha aludna. Időnként érzem a kegyelmet az imában, máskor pedig nem, 

ugyanakkor heves vágyat érzek az imádkozásra, szóval ezekben a napokban hiányzott. 

Amikor meditálni akarok, nem tudok fecsegni. Úgy tűnik, hogy vastag felhő elrejt a szívem 

szerelmébe; a lelkem el akar merülni ennek az imádandó Lény tökéletességének 

szemlélésében, és nem képes rá. Sokat szenvedek. Szeretem Őt. Átérzem ezt a szeretetet, de 

nem találok vigasztalást. Úgy látszik, hogy ziháló lelkem a föld felett függ, és Istenre figyel, 

és nem tud felemelkedni. Nem tudja szemlélni.  

Részt vettem Szentségimádáson. Falgueras atya arról beszélt nekem, hogyan lehet egyesülni 

Istennel: az emberi gondolkodást az isteni gondolkodáshoz kell alakítani; azt kell értékelni, 

amit Isten értékel; megvetni azt, amit Isten is megvetett; vágyakozni a szenvedésre, a 

megaláztatásra. Ugyanakkor megvetni az elismerést, a gazdagságot és a hiúságot. Vajon 

megvetem-e ezeket úgy, ahogy kellene? Nem. Inkább a dicséretet szeretem, mint a megvetést. 

És már nem szeretek szegénynek tűnni. Ugyanakkor megkérem Őt, hogy mamának ne legyen 

gondja az öltöztetésemmel, és meghallgatott, mert nem vásároltak nekem ruhákat, erre nincs 

szükség, ha elutazom. Megaláztatásokat is kérek tőle: mindent, ami az Ő isteni akaratából 

történik.  

Azt is elmondta, hogy mennyire szükséges az, hogy a saját akaratunkat egyesítsük Istenével, 

hogy legyünk hűek a sugallataihoz, semmit ne utasítsunk vissza. Igaz, hogy néha nem 

válaszolok a hívására, de majdnem mindig megteszem. Bocsánatot kértem tőle a bűneimért. 

Annyira bűnösnek érzem magamat, hogy a lábai elé borultam, és kértem, hogy gyógyítsa meg 

a sebeimet. 

Azt is elmondta, mennyire fontos, hogy folyamatosan Istent szemlélve kell élni, főleg Jézus 

Krisztust, mert az emberiesség az a kapu, amelyen keresztül be lehet jutni az Istenségbe. Az 

imádsággal behatolunk ennek az isteni Szívnek az érzéseibe és szeretetébe, hogy kövessük, és 

ezekkel az érzelmekkel egyesüljünk. Megígértem, hogy csak érte fogok élni, hogy komoly ok 

és akadályoztatás híján nem hagyom el az imádságomat, és hogy szabály szerint fogok élni, 

mert nem akarok időt veszíteni. 

 

54.  NYOLC NAPJA A KÁRMELBEN VAGYOK 

 

1919. május 14. – Nyolc napja a Kármelben vagyok. Nyolc nap a mennyországban. Annyira 

érzem az isteni szeretetet, hogy vannak pillanatok, amikor azt hiszem, hogy el sem bírom. 

Tiszta ostya akarok lenni, folyamatosan feláldozni magamat mindenben a papokért és a 

bűnösökért. Az áldozataimat könnyek nélkül hoztam meg. Isten mennyi erőt adott ezekben a 

pillanatokban! Mennyire éreztem, hogy a szívem összetörik, amikor hallottam anyám és a 

testvéreim zokogását. De Isten az enyém volt, és Ő egymaga elég nekem.  
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Urunk a legkisebb hibákért is szemrehányást tesz nekem, és a legkisebb felajánlásokat is kéri 

tőlem; de felfoghatatlan, hogy ez olyan nehezen megy nekem. Arra kért, hogy folyamatos 

összeszedettségben éljek. Hogy semmit ne nézzek. Hogy mindent szeretetből csináljak. Hogy 

még a legkisebb dolgokban is engedelmeskedjek. Hogy a lelkemben nagy hitem legyen.  

1919. május 17. – Nagy isteni szeretetet érzek. Ima alatt éreztem, hogy a Szent Szív egyesült 

velem. És olyan nagy volt a szeretete, hogy egész testem lángra lobbant ettől a szeretettől, és 

szinte nem is éreztem a testemet. Megérintettek, hogy üljek le, s ez olyan kellemetlen volt 

számomra, hogy vacogás jött rám. Isten szeretete úgy nyilvánult meg felém, hogy önkívületbe 

estem. Majdnem egy és háromnegyed órán keresztül így maradtam. Urunk azt mondta, hogy 

teljesen hagyatkozzak rá, és hogy sok lelket fogok vonzani saját magam teljes önátadásával. 

Felajánlom magam áldozatul azért, hogy végtelen szeretete megnyilvánuljon a lelkek iránt. 

Azt mondta, hogy mindig egységben legyek vele.  

Május 20. – Gyóntam Avertano atyánál. Isten kegyelmének tekintem, hogy olyan jól képzett 

szent lelki vezetőt adott nekem. Azt mondta, hogy óvatos legyek a bensőmben hallott beszéd 

tárgyában. Soha semmit ne kérjek az Úrtól, még a keresztet sem, mert olyan nagy 

szenvedéseim lesznek, amelyek az elkárhozottakéhoz hasonlítanak. Boldognak érzem magam, 

hogy Istenért szenvedhetek. Ne tegyek semmit, ha a belső hangok valami különlegeset kérnek 

tőlem, és ezt a negyedik esetig csináljam, utána konzultáljak róla.  

Ha rosszul érzem magam, vagy olyan dolgot kérnének tőlem, ami a pillanatnyi állapotomnak 

nem kedvez, akkor azt ne csináljam meg. Hogy csak olyat tegyek, amire Urunk tanít meg 

azért, hogy erényeket gyakoroljak, vagy a hibákat kijavítsam, szóval csak Őrá hallgassak és 

figyeljek. Hogy a törekvésem csak arra irányuljon, ami kedves Isten előtt, és csak ilyen 

dolgokat gyakoroljak. Úgy kell cselekednem, hogy ne számítsak teremtményre, mintha 

egyedül lennék a zárdában, anélkül hogy szeretet vagy szimpátia érne a teremtmények 

részéről. Ellenben keressem a megvetésüket, legalább, hogy külsőleg teljesen észrevétlen 

maradjak, hogy semmiben ne tűnjek ki, hogy semminek tekintsenek. Amikor pontosítom az 

elhatározásaimat, jelöljem meg ezen a kis rózsafüzéren, amin megszámolják a 

jócselekedeteket és a botlásokat; amikor kerestem mások tetszését, ezt a láncon botlásként 

vegyem figyelembe.  

Egyformán szeretetreméltó legyek minden testvéremhez, és nem szabad figyelmesebbnek 

lenni azokhoz, akik kedvesebbek hozzám, vagy gyakrabban szólítanak meg. Nem kell keresni, 

hogy megvessenek, de mindig közömbösen kell viselkednem. Egyformán viselkedni 

mindenkivel. Ugyanúgy viselkedjek a kereszttel szemben is. Az önmegtagadásokat illetően 

nem kell erőltetni a testet, de dédelgetni se. Az imádságban ne keressem Isten képét, hanem 

csak a tiszta gondolatot, mert amit elképzelek, azzal csak kisebbítem Őt. 

 

55.  AZ ELVÁLÁS FÁJDALMA. EMBERI HÁLÁTLANSÁG. 
URUNK HALDOKLÁSÁBAN RÉSZT VÁLLALVA. 

 

Május 20. – Este elmondhatatlan fájdalmat éreztem az elválás miatt. Elképzeltem Rebecát, 

ahogy egyedül sír a szobánkban. Forrón vágytam arra, hogy megöleljem és megszorítsak 

mindenkit, akit Jézus miatt elhagytam. Nemcsak én nem ismertem ezt a fájdalmat, amit 

éreztem, de feltettem magamnak a kérdést, hogy el kell-e mondjam a kis Anyánknak is, mert 

úgy látszott, hogy nagyon erősen keresi a vigasztalást a teremtmények részéről. Szóval, 

megmondom Urunknak, hogy ha jön a noviciátust vezetni, el fogom mondani neki. Ha nem 

jön, magamban tartom. De a mi Urunk, mint mindig, most is megajándékozott, és 

megengedte, hogy szokásától eltérően, odajöjjön. Elmondtam neki a bánatomat, és ő a 

szívemre beszélt, amikor én már reszkettem a heves fájdalom miatt. Hála a kis anyánk 

imáinak, megnyugodtam és utána el tudtam aludni.  
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Május 22. – Ima alatt Urunk megmutatta nekem, hogyan tört össze értünk, és hogyan 

változott ostyává. Elmondta, hogy meg kellett halnia ahhoz, hogy ostyaként lehessen jelen. 

Egy ostya – egy karmelita – keresztre kell feszítse a gondolatait, mindent el kell vetnie, ami 

nem maga az Isten. A gondolatokat mindig rá kell szegezni, a vágyakat Isten dicsőségére és a 

lélek szentté válására kell koncentrálni. Az ostyának nincs tiszta akarata, azt viszik, ahová 

akarják. Az ostya nem lát, nem hall, nem kommunikál a külvilággal, csak befelé. 

Azután megmutatta nekem, hogy az oltáron végbemenő agóniája ellenére a teremtmények 

nem szeretik, nem szentelnek neki figyelmet. Egész nap nagyon bánkódtam emiatt. Ez is a 

mártírság egyik fajtája, mert nincs erőm hozzá, hogy úgy szeressem, ahogyan kellene, nagyon 

nyomorult és képtelen vagyok arra, hogy vigasztalást nyújthassak neki. Sőt, látom az emberek 

hálátlanságát is. És ez kimondhatatlan keserűséggel tölt el. Hogy még növelje a gyötrelmem, 

kaptam egy levelet a kis mamámtól: arra kér, hogy imádkozzak Urunkhoz Miguelért, mert 

nagyon beteg. Erre magamon kívül lettem, mert ő az én saját vérem, aki megbántja Istent. 

Képtelen vagyok bármire, olyan nagy a szeretetem, amit bizonyítok és a keserűségem a 

bűnösökért. A szentáldozásban Urunk kért, hogy vigasztaljam meg. Megjelent nekem, minden 

pillanatban, mint egy haldokló. Ez szörnyű! Azt mondja nekem, hogy szeressem, öleljem 

meg, mert az vigaszt jelent számára. 

1919. május 26. – Már három napja részese vagyok Urunk agóniájának. Minden pillanatban 

úgy jelenik meg, mint egy haldokló, arccal a föld felé, véres hajjal, lilás szemmel, fáradt 

vonásokkal, sápadtan, lesoványodva. A tunikája a teste közepéig lecsúszva. Háta tövisek által  

ejtett sebekkel borítva – megértettem, hogy ezek a bűnök. A lapockacsontokon van két 

sebhely, amik láthatóvá teszik a csupasz csontot, és odaszegezve ezeknek a sebeknek a 

lyukain keresztül egészen a csontig hatolnak a sebhelyek. A hátgerincen ezek a pontok 

rettenetes fájdalmat okoznak. Minden oldalról patakokban folyik a vér, és teljesen elárasztja a 

földet. A boldogságos Szűz az oldalánál állva zokog, és irgalomért esedezik az Atyához. Ezt a 

képet annyira élesen látom, hogy valóságos agóniát okoz nekem. Nem tudok sírni, de teljesen 

elborít az izzadság, a kezem reszket, a szívem fáj, és a lélegzetem zihál.  

Ez a vízió keserűséggel tölti be minden cselekedetemet, és nem találok semmiben örömöt, 

ami Urunk kísérésén kívül esik. De tökéletesebben végzem minden cselekedetemet anélkül, 

hogy kimutatnám a bánatomat. Beszéltem a kis anyámmal, mert megértettem, hogy van olyan 

is, hogy az enyémnél kevésbé nyomorult lelkek is vigaszt tudnak nyújtani neki. Urunk azt 

mondta, hogy az én kis anyám és a kis nővérek is velem együtt vigaszt nyújtanak neki. Nem 

is tudom, hogyan köszönjem meg az Úrnak, hogy részt vehetek a szenvedéseiben, és hogy 

vigasztalást talál bennem, ebben a nyomorult bűnösben. Csak azt kéri tőlem, hogy ne 

beszéljek saját magamról, csak Istenért éljek, és Őt vigasztaljam. Hogy csöndben szenvedjek. 

De mivel néha nem bírom tovább, vigasztalódjak meg a kis anyám mellett. Meddig keressem 

a teremtményeket? Az a vágyam, hogy mindig térden állhassak a tabernákulum előtt, és 

vigasztalhassam Urunkat az agóniájában. 

 

56.  „SZENTLÉLEK LELKIGYAKORLAT” 

 

Tegnap lelkigyakorlatot kezdtem el. Urunk azt mondta, hogy menjek vele az Atyához, hogy 

az egyetlen dolog, amit keresnem kell ezen a lelkigyakorlaton, hogy elrejtőzzek és 

belemerüljek az Istenségbe, hogy ezáltal jobban megismerjem és megszeressem Istent, és 

jobban megismerjem és megutáljam önmagamat.  Azt akarja, hogy teljesen hagyatkozzak a 

Szentlélek vezetésére, mert az életem folyamatosan a szeretetet kell, hogy befogadja. Istenbe 

tűnjek el. Ehhez éljek csöndben és minden alkotást felejtsek el, mert Isten, természeténél 

fogva, mindig egyedül él. Benne teljes a csönd, a harmónia és az egység. Ahhoz, hogy benne 

éljek, egyszerűsödni kell, csak egyetlen gondolatom legyen, egyetlen cselekedet: a dicsőítés. 
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Isten a lelkemmel különleges módon kommunikál ezekben a napokban az Utolsó Vacsora 

színhelyén. A szeretet már nem érezhető, sokkal bensőségesebb. Az ima alatt az történik 

velem, ami még soha nem volt: Isten teljesen átjár. Nem tudok elmélkedni, hanem olyan, 

mintha belealudtam volna Istenbe. Szóval megértem a fenségét és olyan élvezetet érzek a 

lelkemben, amely láthatólag Istentől származik. Úgy tűnik számomra, hogy az Isten teljesen 

átitatott. 

Három vagy négy napi imádkozás alatt megsejtettem, hogy Isten leereszkedett hozzám, de a 

szeretet olyan hihetetlenül nagy lendületével, hogy szinte nem is tudtam ellenállni annak a 

hatalmas erőnek, mert abban a pillanatban a lelkem kilépett a testemből. A szívem olyan 

erősen vert, hogy szörnyű volt, és úgy éreztem, mintha a lényem szétesett volna, s eggyé forrt 

volna Istennel. Az óra egyszer szólalt meg, de nem hallottam meg. Láttam, hogy a kis novícia 

nővéreim kimentek, és megpróbáltam kísérni őket, de meg sem tudtam mozdulni. Olyan volt, 

mintha odaszögeztek volna a földhöz, és mindaddig így volt, amíg sírva nem kértem Urunkat, 

hogy én is kimehessek, mert mindenki észre fogja venni. Végül sikerült megmozdulnom, de a 

lelkem, mintha a túloldalon lett volna.  

De mindez nem volt élvezet. A kereszt nagyon nehéz volt. Legelőszöris Urunk mellett kellett 

lennem az agóniájában. Azután annyira szörnyű kétségek gyötörtek a hitemmel kapcsolatban, 

hogy kísértést éreztem arra, hogy ne áldozzak, és azután amikor megéreztem a szent ostyát a 

nyelvemen, vissza akartam utasítani, mert azt hittem, hogy Urunk nincs benne. Nem tudtam, 

hogy mi lesz velem, s elmeséltem ezt az Anyánknak, aki biztosított arról, hogy elhiszi. 

Megnyugodtam, és azt mondta nekem, hogy űzzem el ezt a gondolatot, és ezzel a kísértés el is 

tűnt. De Anyánk azt mondta nekem, hogy ne csüggedjek így el, hogy legyek nőiesebb. És 

Urunk szemrehányást tett, amiért a keresztemet könnyítésül ráraktam Anyánkra, s azt kérte, 

hogy szó nélkül szenvedjek.  

A harmadik próbatétel volt a legszörnyűbb. Éreztem a bűneim összes súlyát, valamint Isten 

számtalan kegyelmét és szeretetét. Nem értettem, mi lesz velem, hiszen láttam, hogy mindezt 

nem viszonoztam Urunk felé. Az ebédlőben tovább növekedtek a fájdalmaim, amikor 

hallottam, hogy mit tettek a szerzetesek a primitív korokban. Sírva tértem vissza a cellámba, 

földre borultam, fejem a földet érintette. Ebben az állapotban talált rám Anyánk, hogy 

kihívjon a kertbe, ahol beszélgetnem kellett egész rekreáció alatt. És már nem tudtam tovább; 

de nem mondtam meg, nem is akartam.  Ellenkezőleg. Este megkérdezte, hogy 

megnyugodtam-e, s megmondtam neki, hogy igen, mert Isten akaratát teljesítettem, és 

elárasztottak Isten kegyelmei. Aludni küldött, ami a legrosszabb volt, mert láttam, hogy 

Urunk nem akarta, hogy dicsérjem. Olyan nagy bánatot okozott ez nekem, hogy szörnyű volt. 

Másnap Urunk megjelent nekem, már nem agóniában, de nagyon szomorú arccal. 

Megkérdeztem, hogy miért, de nem válaszolt, hanem értésemre adta, hogy haragszik rám. De 

utána, mivel tovább erősködtem, elmondta, hogy nem akar beszélni velem, hogy bűnös 

vagyok, és a következő pillanatban felsorolta életem valamennyi bűnét, és tovább 

szomorkodott. Elmondhatatlan fájdalmat éreztem, teljesen összezavartak a bűneim. De nem 

tudtam elhinni, hogy annyira haragszik rám, mert azt is mondta, hogy megbocsátott nekem. 

Azonkívül, Ő maga a Jóság és az Irgalom.  

A negyedik próbatétel rettenetes volt, és az imádkozás után történt, mialatt lángolni és 

fellelkesülten láttam magam Istenben, meg sem tudtam mozdulni. Az a gondolatom támadt, 

hogy minden a démon csalása, és ez annak a bizonyítéka, hogy nem engedelmeskedtem a 

harangszónál. Szörnyű sötétség uralkodott, mert eltaszítva éreztem magamat Istentől. 

Ráadásul az okozta a legnagyobb fájdalmat, hogy a többiek láthatólag észrevettek valami 

rendkívülit rajtam. Ez keserűséggel töltött el, mert észrevétlen akarok maradni. 

Ma, Pünkösd előestéjén egész lényemet Istenben éreztem, sok hevességgel, képtelenül arra, 

hogy eltitkoljam. Háromszor is visszatértem önmagamba, és utána újból belészálltam. Sokat 

szenvedek, mert nem tudom, hogy mindez nem csupán illúzió-e, és ezt senkivel nem tudom 
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megbeszélni. Szóval ráhagyatkozok Isten akaratára. Ő az Atyám, a Jegyesem, a 

Megszentelőm. Szeret engem, és a javamat akarja. 

Istennel, Istenben és Istenért élni, ez a karmelita nővérek, a Jézusról nevezett Teréz és 

áldozatvállalásuk eszménye, megértettem, hogy négy dolog szükséges hozzá: 1) csend, mind 

belső, mind külső. Csend egész lényünkben. Kerülni minden haszontalan beszédet; 2) nem 

beszélni saját magunkról. Ha szükséges mások szórakoztatásához, harmadik személyben 

tegyük. Soha ne beszéljünk a családról; 3) egy abszolút eszköz, semmi húst ne engedjünk 

meg. Semmiben ne keressünk örömet, és keressük a lehetőséget, hogy minél könnyebben 

kapcsolatban legyünk Istennel; minden teremtményben Istent lássuk, hiszen minden az Ő 

fenségét hirdeti. Minden nap el fogom olvasni ezeket a pontokat, és meg fogom vizsgálni 

magamat ezek tükrében. 

 

57. 1919  SZEPTEMBERI LELKIGYAKORLAT 

 

Istentől való vagyok, hiszen Ő teremtett meg. Csak Istenért és Istenben kell élnem. Azáltal, 

hogy beléptem a kolostorba, Isten erre az életre hívott őbenne, hiszen a kolostor a 

mennyország előszobája, és az égben egyedül Isten létezik a lelkek számára. Az a lélek, aki a 

kolostorban Istenben él, nem nézi a világot. A kolostort teljesen betölti Isten. Az a lakása. A 

szerzetes lelkek angyalok, akik folyamatosan imádják Őt. A szerzetesnek meg kell tartania a 

fogadalmait, hiszen ezek által válik szentté. Az engedelmességi fogadalom magában foglalja a 

másik kettőt, és ez alkotja a szerzetességet. Ez a lehető legnagyobb áldozat, amit Istennek 

fölajánlhatunk, mert ez által teljesen lemondunk a saját akaratunkról, és a tökéletesség 

eléréséhez a konstitúciónk és a szertartásaink előírásainak legapróbb részleteire is oda kell 

figyelnünk. Engedelmességünk során kizárólag Isten fenségét kell néznünk, és nem a 

teremtményeket figyelembe venni. Még akkor is, ha a passióban azok dominálnak, és olyan 

dolgok történnek, amelyeket igazságtalannak tartunk, akkor is engedelmeskedni kell, 

mindenben Isten akaratát lássuk, aki mindezt a tökéletesedésünk érdekében tartja 

szükségesnek, s ezáltal is közelebb kerülhetünk hozzá. A karmelita nővérnek mindig a hit, a 

remény és a szeretet által kell Istenben élnie. A hitélet magában foglalja a dolgok és a 

teremtmények értékelését, megítélését Isten szemüvegén keresztül. Például, a hit lelkületével 

a megaláztatást is örömmel fogadjuk, mert általa a lélek jobban hasonlít a megalázott 

Jézushoz. A remény abban áll, hogy saját magunkban nem bízunk, hanem minden bizalmam 

Jézusban van. Felejtsük el a bűneinket, amikor az ellenség azt akarja, hogy Isten 

irgalmasságában kételkedjünk. A szeretet magában foglalja Isten megbecsülését, és Őt 

szeressük minden dologban és teremtményben. 

A hit és a szeretet szelleméből adódik az áldozat szelleme, amely a folyamatos lemondást 

jelenti a teremtményekről, a dolgokról, és a saját bujaságunkról. A feláldozott lélek reggeltől 

estig legyőzi és harcol a szenvedélyei ellen. Az Istennel való egység, vagy a szentség azt 

jelenti, hogy a hit és a szeretet szellemében kell élni. A hit vezessen el az Istenhez. El kell 

szakadnom minden vigasztól és élvezettől, amit az imádságban találok. Erőfeszítést kell 

tennem arra, hogy elfelejtsem azokat a kegyeket, amelyeket Isten számomra nyújt, 

figyelmemet arra a szeretetre kell irányítanom, ami a keresztre mutat, és a tabernákulumban 

van jelen.  

(Ima): Teremtőm, ments meg engem. Bár méltatlan vagyok arra, hogy édes nevedet kiejtsem, 

mert már az maga is vigasztalást jelent számomra, megsemmisülve, a Te végtelen irgalmadért 

könyörögni merészelek. Igen. Hálátlan vagyok. Beismerem. Lázadó porszem vagyok. Bűnös 

senki vagyok. De nem Te vagy a Jó Pásztor? Nem Te vagy az irgalmas szamaritánus, aki 

megkeresett, hogy örök életet adjon? Nem Te védted meg a házasságtörő asszonyt, és nem Te 

voltál, aki letörölted bűnös Mária könnyeit? Igaz, hogy ők tudnak válaszolni a 

gyengédségedre. Ők elmélkednek az életről szóló Igéden. És én, hányszor mutattad ki a 
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szeretetedet irányomba, hányszor nem éreztem a Szíved dobogását az enyémben, amikor 

dallamos hangodat hallottam! – és ugyanakkor még nem szeretlek. De bocsáss meg nekem. 

Emlékezz arra, hogy én csak egy bűnös semmiség vagyok, hogy én csak vétkezni tudok.  Ó! 

Imádatra méltó Jézus, isteni Szíveddel felejtsd el a hálátlanságaimat, és végy magadhoz 

egészen. Szigetelj el mindentől, ami körülöttem történik. Hogy mindig csak a Te 

szemléléseddel foglalkozzak. Hogy szeretetedbe elmerülve éljek azért, hogy eleméssze 

nyomorúságos lényemet, és hogy egészen hozzád térjen. 

 

58.  KÁRMELITA ÉLET. ELHATÁROZÁSOK 

 

A tökéletesség útját az Istenhez való közeledés alkotja. A mennyország Isten tulajdona. A 

mennyországban Őt szemlélik, Őt imádják, és Őt szeretik. De ahhoz, hogy elérjünk a 

mennybe, el kell szakadni a földtől. És a karmelita élet lényege abban áll, hogy szünet nélkül 

elmélkednek róla, imádják és szeretik Istent. És aki forrón áhítja az eget, elszakad a világtól, 

arra törekszik, hogy a lehető legjobban elszakadjon a földi dolgoktól.  

Amikor Jézus a földön volt, élvezetet talált a bethániai házban, ez volt a kedvenc lakhelye. Ott 

intim barátságban élt Lázárral, Márta szolgálta ki, és Mária őrülten szerette. Most a karmelita 

helyettesíti ezt az intim életet Jézus mellett. Megtanulja szeretni és szolgálni Őt az Ő akarata 

szerint. Ez az Ő menedéke a világban, ez a kedvenc lakhelye, az általa kiválasztott lelkekkel.  

A karmelita felmegy a Kármel Tábor hegyére, és azokról a vezeklési szokásokról álmodozik, 

amelyek Jézushoz hasonlóvá alakítják. És hozzá hasonlóan át akar változni, át akar alakulni, 

hogy teljesen beleolvadjon Istenbe. 

A karmelita felmászik a Kálváriára, és ott feláldozza magát a lelkekért. A szeretet keresztre 

feszíti, meghal saját maga és a világ számára. Eltemetkezik, és a sírja Jézus Szíve; és onnan 

támad fel, egy új világba újjászületik, és szellemileg az egész világgal egységben él. XI-1919. 

A Boldogságos Szűzanya bemutatásának ünnepe. 

1) Csak Istenért éljek, azaz mindig Őrá gondoljak, minden haszontalant vessek el. A 

teremtményektől elrejtve, ne beszéljek semmit saját magamról, ne nyilvánítsak véleményt 

semmiről, csak ha kikérik a véleményemet; semmiben ne vonjam magamra a figyelmet, sem 

beszéddel, sem tréfálkozással, sem véleménynyilvánítással, sem azzal, hogy magamról 

beszélek, ezáltal is megalázkodva, egy szóval, hogy a bűnös semmiség eltűnjön. 

2) Mindenben hűséges leszek ahhoz, amit Jézus mond. A részletekben is maradjak hűséges. 

Hűségesen gyakoroljam azt, amire felhívják a figyelmemet, és ami a tökéletesedést segíti. 

3) Nap közben szigorú csöndben legyek, semmit ne beszéljek, még az Anyánkkal sem, hacsak 

ő meg nem szólít engem. 

4) Minden pillanatot hittel éljek meg. 

5) Nap közben nem tréfálkozom, nem jelzek semmit a nővérkéimnek.  

6) Rekreáció alatt nagyon fegyelmezem magamat, hogy mindig vidám legyek, de ne lépjem át 

a szerzetesi szerénység határait.  

7) Figyelembe veszem, hogy Anyánk, mint az egyházi kincsek őre vagy Jézus, ki van állítva, 

és hogy nővérkéim azok az ostyák, ahová Jézus el van rejtve. Szeretni fogom az Anyánkat, 

mert számomra ő képviseli Isten hatalmát és isteni akaratát. Szeretni fogom a nővérkéimet, 

mert ők Jézus képmásai, és mert így rendelte el.  

8) Nem beszélek lelki dolgokról, és nem teszek úgy, mintha semmit nem tudnék, és semmit 

nem értenék. 

9) Soha nem juttatom kifejezésre, hogy szenvedek, legkevésbé sem, hacsak Anyánk nem 

kérdezi meg.  

10) Senkinél nem keresek vigasztalást, még Jézusnál sem, hanem inkább azt kérem Jézustól, 

hogy adjon erőt a szenvedés elviseléséhez. 
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11) Úgy tekintek magamra mindig, mint egy megvetett lényre, mind a teremtmények, mind 

Isten vonatkozásában, és örömmel elfogadom a megaláztatásokat, a teremtmények és Jézus 

feledését, anélkül, hogy elcsüggednék. 

Végül, mindig törekszem arra, hogy azt tegyem, amit a legtökéletesebbnek gondolok. 

 

*      *     .* 
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