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A FORDITÖ ELŰSZAVA. 

Szent Gertrúd a középkori misztikának 
egyik legkedvesebb alakja. 1256-ban szüle
tett, valószínűleg Türingiában. Még csak öt
éves volt, mikor a helftai cisztercirendi apáca
kolostorba lépett, melyben a nemes Hacke
born-családból származó Gertrúd apátnö alatt 
a szellemi és lelki élet a legszebb virágzásban 
volt. Az apátnőn kívül nagy és jótékony ha
tást gyakorolt rá ennek nővére, Szent Mech
tild, kinek Istennel egyesült bensőséges ke
gyelmi életét tárja elénk a ((Különös kegyelem 
könyven (Liber aspecialis gratiae). A fiatal 
Gertrúd a kolostori iskolában rendkívüli elő
menetelt tanusított mind a vallásos, mind 
pedig a világi tudományokban. Az utóbbiak
hoz való hajlama azoriban lassan-lassan any
nyira erőt vett rajta, hogy lelki életét 
kezdte elhanyagoini s az előbb példásan 
buzgó szerzetesnő egyre lanyhább lett. Az 
Úr azonban megkönyörült rajta. Huszonöt 
éves volt, mikor egyszerre csak heves vihar 
támadta meg szívét. Sötét éjszaka borult 
szép lelkére úgy, hogy a szerzetesi élet igáját 
már-már szinte elviselhetetlennek találta. Ez 
a lelki zavar, kínzó sötétség több héten át 
tartott. Ezzel-mint Gertrúd maga mondja: 
- ((hiúságának és kiváncsiságának tornyát 
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akarta ledönteni az Úr, amely kevélységgé 
kezdett J].Övekednin. Végre megjelent lelke 
előtt az Üdvözítő (1282 január 27.) és ezekkel 
a szavakkal nyugtatta és bátorította: <<Meg
mentelek és megszabadítalak, ne félj! Ellen
ségeimmel a földet nyaltad és tövisek között kós
tolgattad a mézet. Térj vissza hozzám végre és 
én megittasítalak isteni gyönyörűségem árjával)). 
E szavakra elült szívében a vihar, az Úr bé
kéje újból elárasztotta lelkét. Ettől kezdve 
lankadatlan buzgósággal tört előre a tökéle
tesség útján. Az Üdvözítő pedig isteni nagy
lelkűséggel viszonozta jegyesének hűségét, 
egész haláláig. A kegyelmi ajándékok szinte 
határtalan bőségével árasztotta el lelkét s 
szívének az ő Szentséges Szívével való misz
tikus kicserélése által a legbensőbben egyesí
tette magával. Az Isten iránt való szeretettel 
párhuzamosan növekedett benne a felebaráti 
szeretet is. Az egyszerű, szegény szerzetesnő 
oktatásaival, vigasztalásaival és imádságai
val kimondhatatlan sok áldásnak forrása lett 
nemcsak a kolostorban, hanem azon kívül is. 
Emellett a majdnem állandó betegeskedés nagy 
kegyelmi ajándékában is részesítette az Úr 
hűséges jegyesét, mely az isteni szeretet tüzé
vel együtt lassanként núnden erejét fölernész
tettes tiszta lelke előtt (1302 vagy 1303) meg
nyitotta a rnennyországot. 

Azokat a tanításokat, melyekben Gertrú
dot isteni Mestere részesítette, részint maga 
(ll. könyv), részint mások, kik előtt lelkét 
alázatosan föltárta, leírták (III., IV. és V. 
könyv, az utolsó fejezetek kivételével). Ben-
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nük a lelki életnek kimeríthetetien kinestárát 
hagyták az utókorra. Az egész gyüjtemény 
az Üdvözítő egyenes óhajára: Legatus divinae 
pietalis (Az isteni Szeretet követe) cimet 
nyert. Az V. könyv utolsó fejezeteit s az 
I. könyvet, mely Gertrúd életének egyes 
mozzanatait s ezzel kapcsolatban jellemzését 
adja, halála után csatolta a többihez való
színűleg valamelyik rendtársnője. 

Az isteni Szeretet követe az úgynevezett 
magánkinyilatkoztatások közé tartozik. Ezekről 
tudnunk kell, hogy senki sem tartozik öket 
azzal a hittel fogadni, mellyel a Szentírásban 
és a szent hagyományban megőrzött kinyilat
koztatással szemben tartozunk. A magán
kinyilatkoztatásoknál még az Egyház részé
ről való helybenhagyás is csak annyit jelent, 
hogy nincs bennük semmi, ami az Egyház 
tanításával ellenkeznék s hogy olvasásuk a 
híveknek épülésükre szolgál. Azonban nagy 
tiszteletlenség volna a szentek iránt, ha a 
nekik j utott kinyilatkoztatások igazságában 
alapos okok nélkül kételkednénk. Különösen 
tiszteletlenség volna ez akkor, ha az illető 
kinyilatkoztatásokat, mint ez Szent Gertrúd 
esetében történt, tudós és jámbor emberek 
alaposan át tanulmányozták s bennük Isten 
Lelke müködésének szinte kézzelfogható hatását 
vették észre. Ezek közül megemlítjük a szent
életű kartaúzi szerzetest, Lanspergert, aki az 
első kritikai kiadást (1536) rendezte sajtó 
alá. Az ugyancsak szentéletű és jeles aszke
tikus írót, Blosius apátot, aki egyik művét 
(Monile spirituale) jórészt Szent Gertrúd és 
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Mechtild szavaiból állította össze. Továbbá 
Liguori Szent Alfonzot, akinek műveihen 
szintén lépten-nyomon találkozunk Szent 
Gertrúdtól vett idézetekkel. Az újabbak kö
zül különös említést érdemel az angol kon
vertita oratorianus, Faber, aki Mindent 
Jézusért (Ali for Jesus) című gyönyörű aszke
tikus művében a legnagyobb magasztalások
kal illeti Szent Gertrúdot s azt a csodásan mély 
és mégis mindenkor gyakorlatias szellemet, 
mely életéhen és tanításaiban megnyilatko
zik. Bámulattal adózik neki s gyakran idézi 
őt a mi Prohászkánk is, különösen utolsó 
remekművében, az «Élővizek forrásá,>-han, 
hol «?sodálatos, tűzből szőtt emberszív>,·nek 
nevezi. 

A műnek tartalma rendkívül változatos. 
Nincs talán a lelki életnek olyan mozzanata 
- a legegyszerűbbtől a szinte széditő misz
tikus magaslatokig -, mely benne megvilá
gítást ne nyerne. Különösen azonhan két jel
lemző vonását óhajtom kiemelni. Az egyik: 
Jézus Szentséges Szívének lépten-nyomon 
megnyilatkozó bensőséges tisztelete, mely
hez foghatót sem előtte, sem utána Alacoque 
Szent Margitig nem találunk. Ezért nevezi őt 
a jézustársasági jeles aszketikus író, Meschler 
a Jézus Szíve-ájtatosság tavaszi fülemüléjé
nek. A másik: az Egyház liturgikus életével való 
egybeolvadás. Misztikus lelki élményeinek ki
induló pontja legtöbbször a Szent Mise szenl
áldozással, a zsolozsma, vagy az ünnep jelen
tősége. Mindezekben a liturgia által inspirált 
lelki élet egyik legszebb kivirágzását láthat-
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juk, aki példájával ezen a téren is biztos út
mutatóul kínálkozik. 

A mai nehéz viszonyok miatt a terjedel
mes művet csak némileg megrövidítve ad
hatom. Fordításom az eredetinek körülbelül 
négyötödrészét tartalmazza. De így sem ma
radt el belöle semmi, ami Szent Gertrúd lelki 
világának jellemzése, misztikájának meg
értése szempontjából nélkülözhetetlen volna. 

Végül az olvasó szíves elnézését kell kér
nem a fordítás esetleges gyöngeségeiért. Szal
gáljon némi mentségemül, hogy az eredeti 
szövegben oly sok és nagy, taltalm i, valamint 
stílusbeli nehézséggel találkoztam, hogy azt 
mind legyőzni és tartalmilag hű, eszmeileg 
szabatos és am~llett mindenkor kifogástala
nul magyaros fordítást csak igazi nyelv
művész adhatna. De remélem, hogy munkám 
így is hasznos szalgálatot fog tenni az Istent 
szeretö s a Szeutiélek kegyelmével tudatosan 
közreműködő lelkeknek. 

Dr. Dombi Márk. 



ELŐSZÚ.1 

Minden jónak ajándékozója a vigasztaló 
Szentlélek, aki ott nyilatkoztatja ki magát, 
ahol akarja, ahogyan és amikor akarja. Rend
szerint az elrejtettet választja ki, mint a 
sugallatokra legalkalmasabbat. Sokaknak üd
vére megtalálja a megfelelő módot is, hogy 
a lélekkel közöltek napvilágra jussanak. 
Példa rá Istennek szolgálója, Szent Gertrúd is. 
Mert ámbár az ő lelkét az isteni kegyelem 
szünet nélkül öntözgette, ennek kiáradása 
mégis bizonyos időközökben történt. Azért 
ez a könyv is különbözö időben íródott. És 
pedig egy része nyolc évvel azután keletke
zett, hogy a kegyelemben részesült, másik 
része pedig körülbelül rá húsz évre készült el. 

Az Úr külön-külön kegyesen kijelentette, 
hogy mind a két részt elfogadja. Mikor meg
volt az első rész s Gertrúd azt alázatos kész
séggel az Urnak ajánlotta, lsten kegyes jósá
gától a következő választ nyerte : nSenki sem 
választhatja el tölem ezt az emléket. mely 
az én isteni édességem gazdagságát hirdeti)). 

1 Ez az Előszó egyebek között néhány kinyilat
koztatást tartalmaz, melyek nincsenek meg magá
ban a könyvben. Hogy azonhan ezek épúgy Szent 
Gertrúd szájából származnak, mint a többiek, a 
stílus és az előadásmód mutatja. 
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Gertrúd ebből megértette, hogy az Úr e köny
vecskének ezt a nevet akarja adni : «Az isteni 
édesség gazdagságának emléke)). Az Úr még 
hozzátette : «Ha valaki buzgón s a lelki elő- ' 
haladás szándékával óhajt olvasni e könyv
ből, annyira magamhoz vonom öt, hogy 
mintegy az én karjaim között olvas belőle 
s én magam társul szegödöm hozzá ebben a 
munkában. Mint mikor ketten olvasnak 
ugyanazon a lapon s az egyik a masik lehelle
tét érzi, úgy szívom én maga_mba az ö vágyai
nak lehelletét, amely fölgyujtja bennem 
iránta a szeretetet. Ezenfölül istenségem ihle
tét árasztom ki rá, hogy az én Lelkem által 
bensőleg megújuljonn. 

Mikor pedig Gertrúd a második részt írta, 
ezt egy éjjel panaszkodva mutatta az Úr
nak, aki szokott kegyességével vigasztalta 
öt : «Ime, a nemzetek világosságává tette
lek, _hogy üdvösségem légy a föld széléig>>. 2 

Az Odvözítö e szavakat az akkor még alig 
megkezdett könyvre értette. Gertrúd cso
dálkozva így szólt : «Én Istenem, hogyan 
vehetné valaki e könyvecske által az isme
ret világosságát, mivel nincs szándékom töb
bet írni s azt. a keveset -sem engedem semmi 
áron nyilvánosságra hozni, amit már meg
írtam>>. ·Az Úr erre így válaszolt : «Mikor 
Jeremiást prófétául választottam. ö azt hitte, 
nogy sem beszélni nem tud, sem megfelelő 
okossággal nem rendelkezik. Mégis népeket 

1 lzaiás, 49, C> 
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és birodalmakat javítottam meg az ő szava 
által. ~as()nlóképen ne111_ hjús1:1l !.I!~!!_Z_§~lll, 
a.mit az ismeret és igazság fényénél teáltalad 
szá~d_é~_()_~_ta!fi megvilágítani. Nincs ugyanis 
ember, ki az én örök rendelésemet meg tudná 
akadályozni. Mivel én azokat, akiket kivá
lasztottam, meg is hívom s akiket meghív
tam, azokat megszentelem olymódon, ahogy 
nekem tetszik)). 

Egy másik alkalommal Gertrúd ismét az 
Úr engedélyét iparkodott imádságban meg
nyerni azért, hogy e könyv leírását megaka
dályozhassa. Az elüljárók iránt tartozó en
gedelmesség ez esetben nem kötelezte öt 
oly erősen az írásra, mint azelőtt. Az Úr 
kegyesen így válaszolt : ((Nem tudod-e, hogy 
akit az én akaratom kötelez, az minden más 
engedelmességnél jobban van kötelezve? E 
könyv megírását illetően. már ismered akara
tomat, melynek senki sem állhat ellen, miért 
jössz tehát zavarba? Hisz én magam indí
tom az írót és hűségesen segítem és sértet
lenül megőrzöm azt, ami az enyém)). Erre 
Gertrúd a maga akaratát tökéletesen egye
sítve az isteni akarattal, így szólt : <<Milyen 
cimet akarsz tehát adatni e könyvnek, sze
relmes Uram? Az Úr: <<E könyvet az Isteni 
Szeretet követé-nek kell nevezni, mert benne 
az én szeretetem gazdagságát fogják az em
berek egy kissé megízlelni>). Gertrúd nagy 
csodálkozással válaszolta : <<Azok, akiket kö
veteknek kineveznek, nagyobb tekintéllyel 
lépnek föl, milyen tekintélyt méltóztatol 
adni ennek a könyvecskének, amelyet ily 
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névvel illetsz? Az Úr válaszolta: dslensé
gem erejéhól mindenkinek, aki az én dicsö
ségemre igaz hittel, alázatos áhitattal és 
buzgó háladatossá~gal olvas ebből a könyv
hól, lelki épülést szomjazvan, azoknak meg
adom : bocsánatos bűneik elengedését, a 
lelki vigasztalás kegyelmét s egyben alkal
massá teszem őket nagyobb kegyelmek el
nyeréséren. 

A következökból pedig nyilvánvaló, hogy 
Isten jóságos jelenlétével állandóan kitön
tette Gertrúdot. Ha néha mégis ezt olvas
suk : «az Úr megjelent» vagy uott volt mei
Ietten, ezt úgy kell érteni, hogy bizonyos 
okból és időnként a képzelet által jobhan 
fölfogható alakhan is megnyi1atkozott előtte. 
Igy alkalmazkodott azok képességéhez is, 
akikkel az itt leírt dolgot közölni szándéko
zott. Hasonlóképen tudni kell az előforduló 
látszólagos ellentmondásokról, hogy lsten 
mindenkit szeret s ha egyet kitüntet. ke
gyelmi látogatásával, különböző módon so
kaknak üdvét keresi. 

Az első könyv szól a személy ajánlásáról 
s a kegyelem bizonyítékairóL A második 
könyv tartalmazza, amit Gertrúd Isten Lel
kének indítására a kégyelem elnyerésének 
módjáról hálaadásképen leírt. A harmadik 
néhány jótéteményt sorol föl, amelyeket 
vagy Gertrúd kapott. vagy pedig kinyilat
koztatás útján megtudott. A negyedikben 
:~zok a látogatások vannak följegyezve, ame-
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lyekkel bizonyos ünnepeken vigasztalta meg 
Gertrúd ot az isteni Szeretet. Végül az ötödik
ben sorra kerül több olyan kinyilatkoztatás, 
melyeket az Úr az elhúnyt lelkek érdemei
ről méltóztatott neki adni. Ehhez csatolva 
van egy-két vigasztalás, mellyel az Úr Ger
trúdot élete végén elárasztotta. 



SZENT GERTRÚD 

AZ ISTENI SZERETET KÖVETE 





ELSŰ KÖNYV. 

ELSÖ FEJEZET. 

A személy ajánlása. 

«Mekkora a mélysége az Isten gazdagsá
gának, bölcseségének és tudásának ! Meny
nyire megfoghatatlanok az ö ítéletei és meg
vizsgálhatatlanok az ö utai.»1 Mily csodá
latos, mily titokzatos és mily különhözö mó
don hívja meg az Úr azokat, akiket magá
nak kiválasztott. E meghívottakat kegyes 
irgalmából részesévé teszi a természetfölötti 
életnek. Igazságossága úgy ár::tsztja ki ben
nük kegyelmeit, mintha igaz~knak találta 
yol!\~ őket s így méltókn.;:t){ ;:~.rra, hogy min
den gazdagságáhan és gyönyörűségébe!! osz
tozkodjanak. Példa erre Gertrúd, az Ur vá
lasztottja. Mint ragyogó liliomot választotta 
öt az Úr és kötötte öt magának csokorba. 
Az Egyház kertjébe, illatozó legszebb virá
gok közé ültette, midön öt mint kisleányt 
ötéves korában kiragadta a világ forgatagá
ból sa szent szerzetesélet mennyegzös termébe 
vezette, az igazak közösségéhe. Szépségét 
a kegyelem sokféle nyíló virágaival oly nagy 

1 Rom. 11, 33. 

Dr. Dombi: Szent Gertrúd. 

s 
17 



mértékben növelte, hogy mindenki előtt 
kedves volt. Sokaknak szíve szeretetre ger
jedt iránta. Éveinek száma szerint és test
ben is gyönge volt ugyan, de elméje érett, 
szeretetreméltó, készséges, kedves szavú és 
mindenhen oly tanulékony, hogy mindenki 
csodálkozott, aki öt hallotta. Az iskolában 
annyi1•a kitűnt gyors felfogásával és értel
mének mélységével, hogy minden bölcseség
ben és tudománvban messze fölülmúlta ösz
szes kor- és sze1~zetbeli társait. Igy töltötte 
tiszta szívvel gyermek- és ifjúkorának éveit, 
gyönyörűségét találván a szabad művésze
tekben. 

Gertrúdot az Úr anyja méhétől fogva 
szent jelével megjelölte s alig hogy elvá
lasztották az anyatejtöl, a szerzetesélet bol
dogságával ismertette meg. Kegyes jósá
gában a külsö dolgoktól a belsőre s a testi 
életből a lelkiekre hívta meg. Mindezeket 
szembeszökő kinyilatkoztatás útján csele
kedte, amint ki fog tűnni a továbhiakbóJ.l 

Gertrúd akkor ismerte föl, hogy a világi 
tudományokhoz erősen hozzátapadva, mind
ezideig nem igen törődött azzal, hogy elmé
jének élét a lelki tudás világosságára irá
nyítsa. Az emberi bölcseség nyujtotta élve
zeten mohón csüngött, így megfosztotta ma
gát az igazi bölcseség édes ízétől. Ekkor hir
telen minden külső dolog értékét kezdte v~
szíteni előtte, - valóban méltán. Az llr 
ez időben vezette őt a vigasság és öröm he-

1 V. ö. Il. könyv, 1. f. 
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lyére : Sion hegyére. Kivetköztette öt a régi 
emberből cselekedeteivel együtt és felöltöz
tette az új emberbe, az Isten szerint terem
tetett igazságba és valóságos szentségbe. 
Igy érkezett el Gertrúd az Isten-szemlélet 
hegyére. A grammatika helyett mostantól 
a teológia hívévé szegődött.. A Szentírás ösz
szes meglévő vagy megszerezhető könyveit 
fáradhatatlanul tanulmányozván, szívének 
edényét a Szeutirás hasznos és mézédes mon
dásaival színültig megtöltötte úgy, hogy min
dig istenes és épületes mondással tudott 
szólni. Azért mindenkit, aki hozzá jött, egé
szen ki tudott elégíteni, elcsendesítvén nyug
talanságát. Ugyanígy minden tévedést úgy 
kiigazított a Szentírásból felhozott talpra
esett bizonyítékokkal, hogy senki sem tudta 
őt megcáfolni. Gertrúd ezen idő alatt csodá
latos édességgel és boldogító gyönyörűséggel 
teljesen elmerült az isteni szemlélődésben, 
vagy a Szentírás vizsgálatában, amellyel 
nem tudott betelni. Színméz volt a szájá
ban, orgonahang a fülében s lelki ujjongás 
a szívében. 

Gertrúd nagyon erős oszlopa volt a szer-
. zeteséletnek, az igazságnak és jognak áll
hatatos harcosa úgy, hogy méltán el lehetett 
róla mondani azt, amit a Bölcseség könyve 
mond Simon főpapról : ((Élete folyamán jó
karba hozta az I st en házát - tudniillik 
szerzetét - és napjaiban megerősítette a 
templomot».1 Az ő lelki áhitata, buzdításai 

1 Sir. 50. 1. 
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és példája többeket föllelkesített nagyobb 
jámborságra. Lehet mondani : ((Napjaiban 
a kutak vízben bővelkedtek)),l Az üdvözítő 
tudomány tiszta vizét senki sem öntötte 
az ö napjaiban bőségesebben, mint Gertrúd. 
Beszédje is édes és átható volt, oly meggyőzö 
hatású és kedves, hogy igen sokan, akik sza
vait hallották, szívük csodás meglágyulásá
val és akaratuk megváltozásával tettek való
ban nyilvánvaló bizonyságot a j~ l sle n Lel
kéről, aki Gertrúdban szólott. Elő és hat· 
hatós ige lakott benne, mely áthatóbb volt 
minden kétélű kardnál, amely a lélek és 
szellem elosztásáig ért s az művelte mind
ezt. Némelyekben a bűnbánatot keltette föl 
szavaival üdvösségükre. Másokat a jó Isten 
ismeretéről világosított föl és a maguk 
fogyatkozásairól. Volt, akiknek a jóleső vi
gasztalás segítségét nyujtotta, majd mások
nak meg szivét a jó lsten iránt való még 
nagyobb szeretetben lobbantotta lángra. 
Még a kívülállók közül is. Sokan voltak, 
akik bár csak egyszer hallották szavát, meg
vallották, hogy igen nagy vigasztalást merí
tettek belőle. 

Mivel azt, ami láthatatlan és szellemi, az 
emberi értelem számára nem lehet máskép 
kifejezni, mint a látható dolgokról vett ha
son1ato1:kal. Emberi és érzékeink alá eső 
kepekkef kell azt értelmünk számára föl
foghatóvá tenni. Ezt állítja Hugó mester 
is a belső emberről szóló beszédében, ahol 

1 L o. 
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így szól :1 ((A Szentírás, hogy az alacsonyab
ban állók eszejárásához alkalmazkodjék és 
az emberi gyarlósághoz leereszkedjék, a lát
hatatlan dolgokat a látható dolgok alakjai 
által rajzolja s emléküket vonzó alakok szép
sége által vési elménkbe. Innen van az, hogy 
majd tejjel-mézzel folyó földről, majd virágok
ról, majd meg illatokról beszél, máskor meg 
emberi ének vagy madárdal által jelzi a 
mennyei örömök összhangját. Olvassátok 
Szent J án os Titkos Jelenéseit . s úgy talál
j átok, hogy Jeruzsálemet arannyal és ezüst
tel, gyöngyökkel és más drágakövekkel ékes
nek ecseteli. Tudjuk ugyan, hogy ezek közül 
semmi sincs ott, ahol pedig nem hiányozha
tik semmi. De ott van minden hasonlat 
szerint)). 

MÁSODIK FEJEZET. 

A kegyelem bizonyítékai. 

Adjon hálát az Oristennek, az igaz javak 
osztogatójának mindaz, amit az ég széles
sége, a fölsJ. kereksége s a tenger mélysége 
körülfog. Enekelje neki azt az örök, mérhe
ietlen és változhatatlan dícséretet, amely 
a teremtetlen Szeretetből ered s önmagában 
lesz teljessé. Énekeljen a szeretetnek ama 
túláradó böségéért, amely árjait az emberi 
gyarlóság völgyébe irányította s egyebek 
közölt arra a lélekre is rátekintett, akihez 
öt saját ajándéka vonzotta. Az Irás sze-

1 XVI. fej. 
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rint : «két vagy három tanu vallomásán áll 
az egész dolog)). Itt pedig több tanu is van, 
nem lehet kétség, hogy az Úr különös esz
közül választotta ki Gertrúdot szeretete tit
kainak hirdetésére. 

Az első és legfőbb tanu maga az Úristen, 
ki nagyon gyakran megerősítette azt, amit 
Gertrúd megjövendölt. Kinyilatkoztatta azt, 
amit titkon megismert. Sokakkal éreztette 
imádságának hatását, sőt az ő érdemeiért 
a kísértésektől is megszabadított olyanokat, 
akik buzgó és alázatos szívvel kérték. A sok 
közül egy-két példát akarok fölemlíteni. 

Abban az időben, mikor Rudolf úr, a 
római király meghalt, egy alkalommal Ger
trúd a többiekkel együtt utódja megválasz
tásáért imádkozott. Aznap, sőt - amint 
hiszik - ugyanabban az ÓI'ában, mikor a 
választás egy egészen más országrészben 
megtörtént, jelezte azt a monostor anyjá
nak. Hozzátette még, hogy azt a királyt, 
akit e napon választottak, utódja fogja meg
ölni. A későbbi események igazat adtak 
neki.1 

Más alkalommal, mikor egy gonosz em
ber kikerülhetetlennek látszó veszedelemmel 
fenyegette zárdánkat, Gertrúd az imádság
hoz folyamodott. Utána kijelentette a mo
nostor anyjának, hogy Isten kegyelméből 

1 Rudolf 1291 július 15-én halt meg_ l'tódjává 
nassaui Adolfot választották, de vetdytársa, o~z
trák Albert 1298-ban a gölheimi esatában meg
ölte öL 
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ez a veszedelem teljesen elmúlt. Nemsokára 
megérkezett az udvar kormányzója s ö is 
megerősítette a mondottakat. 

Máskor meg egy nővért már sokáig zak
lattak a kísértések. Álmában figyelmeztetést 
kapott, hogy ajánlja magát Gertrúd imáiba. 
~tihelyt ezt áhítattal megtette, nagy örömére 
megszabadult a kísértésektőL 

Említésre méltó a következő eset is. Egy 
valaki áldozni készült. Azonban bizonyos 
alkalom következtében, melyet pár nappal 
azelőtt nem került, Szent Mise közben sok
féle gondolat zaklatta úgy, hogy már majd
nem beleegyezett a vétkes gyönyörbe. Ez 
aztán nagyon nyugtalanít otta öt, azért ily 
gondolatokkal nem mert a szentáldozáshoz 
járulni. Végre - bizonnyal isteni sugallat
ból - megragadott egy hitvány kis ruha
darabot, amelyet Gertrúd, Istennek e ki
választottja, alsóruhájából az ő szemelát
tára tépett le és dobott el és azt szívére 
helyezte. Igy kérte az Urat, hogy arra a 
szerel eire, mellyel Kedveltjének szívét min
den földies érzéstől megtisz l Hotta s egyedül 
a maga számára foglalta le lakóhelyül, ke
gyeskedjék őt kÍ3értésétöl megszabadítani. 
Ime, mily Cf!.oda ! Alig szorította azt a kis 
rongyot szívéhez, mind en kisértése oly tö
kéletesen eltűnt, hogy hozzá hasonló még 
később sem bántotta őt többé soha. 

Ám ne gondoljuk valami nag_ynak, ha 
ennek hitelt adunk. Hisz maga az Ur mondja 
az evangéliumban : «Aki énbennem hisz, 
amely tetteket én cselekszem, ö is csele-
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kedni fogja azokat; sőt nagyobbakat is fog 
tenni azoknálll. 1 Épen azért az Úr, ki egy
kor a vérfolyásban szenvedö asszonyt, mert 
ruhája szegélyét hittel érintette, kegyesen 
meggyógyította, eme kiválasztottjának ér
demeiért megszabadította a kisértés veszélyé
től azt a lelket is, akihez való szeretetböl ke
gyes volt meghalni. 

HARMADIK FEJEZET. 

A második tanu. 

Másodsorban bizonyító tanu az ernberek
nek az a megfontolt és egybehangzó bizony
sága is, mellyel különböző egyének szinte 
egyértelműen tanuskodtak Gertrúd mellett. 
Amit róla isteni kinyilatkoztatás útján meg
tudtak, midön az illetök akár hibáiknak 
megjavításáért, akár lelki haladásuknak elő
mozdításáért imádkoztak, mindaz olyan 
volt., amit tapasztaltak, hogy Gertrúdot 
különösen kiválasztott s nagy kegyelmek
kel megáldott, kiváltságos léleknek mutatta. 

Történt egy alkalommal, midőn egy va
laki2 jött messze földről a kolostorba, aki 
nagyon tapasztalt volt a kinyilatkoztatá
sokban s akit épen Gertrúd jó hirének illata 
vonzott oda. Mivel e helyen senkit sem is
mert, buzgón kérte az Urat, vezessen hozzá 

1 Ján. H, 12. 
2 Talán magdeburgi Mechtild volt, a Lux divi

nitatis szerzöje, ki 1\lagdehurg környékér/\1 jött a 
helftai kolostorba. 
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valakit, aki az ö_ kegyelmével lelkének hasz
nára lenne. Az Ur így válaszolt neki : <<Tudd 
meg, hogy az, aki itt először ül melléd, mind
nyájánál hűségesebb, ö az én igazi válasz
tottamn. Ezen szavak után csodálatosképen 
Gertrúd ült melléje először. Mivel azonban 
alázatosságból titkolódzni akart, egészen ide
gen gyanánt viselkedett iránta úgy, hogy a 
jövevény megcsalatkozottnak gondolván 
magát, szomorúan, sóhajtások között pa
naszkodott az Úrnak. Ekkor megbizonyo
sodott, hogy valóban Gertrúd az, kiről az 
Úr bizonyságot tett, hogy hozzá leghívebb. 
Késöbb aztán hallotta boldog emlékű ~1.1 
úrnőnek, az énekesnek szavait is, melyek 
nagyon tetszettek neki, mert valóban a 
Szentlélek mézével voltak fűszerezve. Mi
kot· megkérdezte az Úrtól, hogy miért emelte 
ki mindenek fölött Gertrúdot, nem pedig 
ezt a boldogultat, így válaszolt az Úr: 
<<Nagyot cselekszem ebben, de sokkal na
gyobbat amabban s a legnagyobbat még 
ezután fogom benne cselekedni)). 

Egy másik valaki pedig, midön Gertrúd
ért imádkozott s az Úrnak iránta való 
kimondhatatlan gyöngéd vonzalmát for
gatta elm_éjében, nagy csodálkozáflsal így 
szólt az Urhoz : "Ugyan mit találsz benne 
szeretet Istene, hogy öt tenmagadban any
ovira fölmagasztalod s oly édesen f01·dítod 
f~léje szívedet ?)) Az Úr így válaszolt: "Az 

1 Szent Mechtild, kiről a Liber specialis gratiae 
szól. 
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én önként való szeretetem indit engem erre, 
amely különös ajándékul öt erényt tart fönn 
és tesz tökéletessé az ó 1elkehen. Ezekben 
nagy gyönyörűségemet találom. Megvan 
benne az én kegyelmem folytonos hele
áradása következtében az igazi tisztaság. 
Sokféle ajándékom nagysága miatt megvan 
benne az igaz alázatosság, mert minél na
gyobbat cselekszem lelkében, saját gyarló
ságának ismerete folytán annál mélyehben 
merül el a határtalan alázatosságban. Meg
van benne az igaz szívbeli jóság, melynél 
fogva minden ember üdvét óhajtja az én 
dicsőségemre. Bírja az igaz hűség erényét, 
amellyel minden javát az egész emberiség 
üdvére közkinccsé teszi. Bírja az igaz szere
tetet, amellyel engem teljes szívéből, teljes 
lelkéből és minden erejéből forrón szeret, 
felebarátját pedig mint önmagát énmiattam>>. 

Ezután az Ú r egy ragyogó drágakövet 
tartott melle elé, melynek alakja a lóheré
hez hasonlított s így szólt: «Jegyesem iránt 
való tiszteletből állandóan viselem ezt. En
nek három levele három dolgot mutat vilá
gosan az egész mennyei udvarnak. Az első 
tündökötve hirdeti, hogy Gertrúd az én 
meghittem. Nem él ma a földön ember, 
aki szándékának tisztasága és akaratának 
jósága folytán közelebb állna hozzám, mint ő. 
A második azt sugározza, hogy egy lélek
hez sem hajoltam mostanában a földön oly 
gyönyörűséggel, mmt őhozzá. A harmadik 
azt ragyogtatja, hogy a földön egy ember 
sem hűségesebb hozzám, mint ő, ki mindazt 
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az ajándékot, melyben részesítettem, szere
tettel hárítja vissza az én tiszteletemre és 
dicsöségemre». Még hozzátette az Úr: <<A 
földön sehol sem találhatsz engem nagyobb 
szeretettel, mint az Oltári Szentségben, az
után pedig ezen szerelmesemnek szívében és 
lelkében. Isteni szívem egész gyönyörűségé
vel csodálatos módon hozzáfordultam». 

Egy másik ember, kinek imáiba Gertrúd 
buzgón ajánlotta magát, ezt a választ nyerte, 
mikor érte imádkozott : «Egészen az övé 
vagyok. Az istenség szeretete elválasztha
tatlanul egyesítette öt velem)), Erre amaz 
így szólt : «Mit csinálsz most vele, jóságos 
Istenem?» Az Úr felelte : «Az ö szívének 
lüktetései állandóan egybedobognak az én 
szeretetem lobogásával s ebben nekem ki
mondhatatlan gyönyörűségem telik. Ám az 
én szeretetem lobogásának teljes erejét visz
szatartom magamban az ö haláláig. Akkor· 
aztán majd három csodálatos hatást tapasz
tal bennük : az elsőben érezni fogja, hogy 
mily nagy dicsöségg~l hívja öt az Atyaisten. 
A másodikban, hogy mily örömmel foga
dom öt én. A harmadikban, hogy minö 
szeretettel emeli föl öt a Szentlélekisten 
az egyesülés állapotába». 

Egy más alkalommal valaki Gertrúdért 
imádkozván, a következő választ kapta: ((Ű 
az én epe nélkül való galambom, mert min
den bűnt, mintha csak epe volna, utálattal 
vet ki szívéböl. Liliom ö, melyet kezemben 
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hordok, mert a legnagyobb örömörom talá
lom abban, ha szeplőtelenül tiszta lelkében 
gyönyörködhetem. IllatoR rózsa ő nekem, 
mert türelmes és hálát ad a megpróbálta
tásokért. Nyíló, tavaszi virág, melyen sze
meim gyönyörüségg8l nyugszanak, mert meg
van benne a vágy és törekvés az erények és 
a teljes lelki szabadság után. Kedvesen 
esengő hang ő az én koronámban, melyen 
úgy csüng minden szenvedése, mint valami 
arany csengetyü a menny lakói számára)). 

A böjt előtt Gertrúd a konventnek a 
szabályok értelmében fölolvasott és külö
nös módon hang~úlyozta azt, hogy az Urat. 
teljes szívünkből, teljes lelkünkből és min
den erőnkből szeretnünk kell, egy val~ki 
az ő szavain rnegindulva, így szólt az Ur
hoz: ((Ö, Uram Istenem, mennyire szeret 
téged Gertrúd, aki oly hathatós szavakkal 
tanít a te szeretetedre !n Az Úr válaszolt : 
((Gyermekkorától kezdve karjairnon hordoz
tam, neveltern őt és szeplőtelenül megőriz
tern magarnnak addig az óráig, rníg ő maga 
teljes akarattal egyesült velem. Akkor én 
viszont egész isteni erőmmel neki ajándé
koztam magamat. Azért az ő szívének irán
tam való szeretete folytonosan fölolvasztj a 
ö iránta az én legbensőbb valómat úgy, hogy 
az én isteni Szívem édessége az ő szívének 
melegétől föloldódva, az ő lelkét állandóan 
beharmatozzan. Majd hozzátette az Úr : 
((Lelkem annyira kedvét találja lelkében, 
hogy gyakran, ha mások megsértenek, éde-
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sen reá hajolva valami szívbeli, vagy testi 
fájdalmat bocsátok rá, melyet ő az én fáj
dalmammal egyesülve oly háladatosan fogad 
s oly türelmesen és alázatosan visel, hogy 
legott megengesztelődve, iránta való szere
tetből számtalanoknak megkegyelmezek)). 

Egy más valaki, aki Gertrúd kérésére 
hibáinak megjavításáért imádkozott, ezt a 
választ nverte : ((Amik az én választottam 
szemében.hibáknak tűnnek fel, inkább lelké
nek nagy előmenetelére szolgálnak. Külön
ben az emberi gyarlóság alig tudná a hiúság 
szelétől megőrizni a kegyelemnek azt a meg
nyilatkozását, melyet én őbenne művelek, 
ha nem rejtőznék a fogyatkozások leple alá)). 
És hozzátette az Úr : <<Minden egyes fogyat
kozásáért olyan ajándékot adtam én neki, 
amely e hibákat az én szememben teljesen 
jóvá teszi. De ha majd azokat időfolytán 
teljesen erényekké változtatom át, akkor 
lelke tündöklő fényként fog ragyogni». 

N E G Y E D I K F E J E Z E T. 

A harmadik tanu. 

A harmadik, még szembeszököbb tanu 
az ő életmódja. Szóban és tettben nyilván 
megmutatta, hogy nem a saját akaratát, 
hanem Isten tetszését kere"li. Érte nemcsak 
a maga tulajdon dicsőségét, hanem életét, 
sőt bizonyos értelemben még lelkét is ke
vésre becsülte. Ennek a tanuskodásnak tehát 
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joggal hitelt adhatunk, amint az Úr Szent 
János evangéliumában azt mondja: «Aki 
pedig küldőjének dicsőségét keresi, ki az 
igaz és hamisság nincs bennen.1 Mert róla is 
áll a Bölcseség mondása : «Az igaz pedig 
bizton érzi magát, mint a bátor oroszlán
kölyökn.2 Az Isten dicsősége iránt va1ó sze
retetből Gertrúd oly Hki állhatatossággal 
buzgólkodott az igazságért és igazságossá
gért, hogy egyáltalán nem törődött az ebből 
származható kellemetlenséggel, ha Isten di
csóséségét diadalra juttathatta. 

Gertrúd nagyon gyakran foglalkozott az
zal is, hogy összegyüjtsön és leírjon mindent, 
amiről azt hitte, hogy valakinek bármikor is 
hasznára lec;;z. Ezt annyira tisztán a jó lsten 
dicsöségére tette, hogy érte sohasem kívánta 
senkinek a köszönetét, hanem egyesegyedül 
a lelkek üdvét óhajtotta. Ezért abban amit 
leírt, különös készséggel részesítette azokat, 
akiktől bőségesebb lelki gyümölcsöt várt. 
Azonfelül ott, hol a Szentírás nagyobb hiá
nyát tapasztalta, nagy buzgósággal töreke
dett rnindazt amit csak tudott, javukra 
megtenni, hogy mindenkit megnyerhessen 
Krtsztusnak. Almát, nyugalmát megszakí
tani, az étkezést elhalasztani s mindazt, ami 
testének kényelmére vonatkozott, mellözn i : 
inkább öröm volt számára, mintsem szen
vedés. Sőt ez sem volt elég, hanern több
ször még a szemlélődés édességét is félbe-

1 Ján. 7, 18. 2 Péld. 28, 1. 
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szakította, ha arra volt szükség, hogy a 
kísértésben levökön segítsen, szomorúakat 
vigasztaljon, vagy valakit a szeretetben 
megerősítsen. Mert amint a tűzbe tett vas 
egészen tűzzé lesz, úgy ö is Isten szereteté
töl fölgyulladva, egészen szeretetté vált s min
denkinek üdvét óhajtotta. 

A mindenség Urával pedig oly fönséges 
és oly gyakori neszélgetéseket folytatott, 
min.t tudomásunk szerínt senki a mi időnk
ben. Ez csak mélyít.Ptte benne az alázatos
ságot. Azért azt s;okta mondani, hogy mind 
az, amit méltatlan és hálátlan létére az Úr 
túláradó jóságából ingyen kapott, míg ma
gában tartotta és egyedül élvezte, úgy tűnt 
föl előtte, mintha szeméthen elrejtve hevert 
volna. Mikor azonban valakível közölte azo
kat, aklwr aranyba foglalt gyöngynek tűnt 
föl előtte. l\linden emoert méltóbbnak vélt 
önmagánál s azt l1itte, hogy bárki egyetlen 
gondolatával nagyobb tiszteletet mutat be 
Istennek ártatlansága és példás életmódja 
következtében, mint amennyit ö méltatlan 
életmódja és mulasztásai miatt minden testi 
fáradságával képes volna tanusítani. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Gertrúd rendíthetetlen igazságossága. 

Az igazságosság, vagyis a forró szeretet 
buzgalma oly rendkívüli módon tündöklött 
Getrúdban, hogy annak védelmére szükség 
esetén ezer fegyveres csatasoron szívesen 
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keresztül hatolt volna. Nem volt oly kedves 
barátja, hogy annak érdekében akár a maga 
halálos ellenségével szemben csak egyetlen 
szóval is letért volna az igazságosság út:fáfól. 
Sőt saját édesanyjának károsodásába is in
kább beleegyezett volna, ha úgy követeli az 
igazságosság, mintsem hogy egy bármennyire 
terhére levő ellenségével szemben is igazság
talanság~.oz járuljon hozzá. Ahányszor csak 
alkalom kinálkozott, hogy valakit a jóra 
buzdítson, legyőzte szerénységét, jólehet ez 
az erény a tobbi erényei között kiváló fény
nyel tündöklött benne. Épen így félretett 
minden emberi félelmet, bízott abban, aki
ben való hite őt felfegyverezte s akinek 
szolgálatába óhajtotta szegődtetni az egész 
világot. Azután nyelvének tollát a jó Isten 
Szívébe mártva, oly szeretettel és bölcseség
gel válogatta meg szavait, hogy alig akadt 
olyan kemény és elvetemedett lelkű ember, 
akiben, ha a szeretetnek csak egy szikrája 
is élt, meg ne lágyult volna, vagy legalább 
a javulás után ne vágyakozott volna. Gertrúd 
ha tapasztalta, hogy egyik nővére az ő intel
meinek hatása alatt bűneit megbánta, iránta 
bensőséges részvétet tanusított és kedves
kedő szeretettel ölelte öt magához. Ezt azon
ban nem annyira szavaival mutatta meg, 
mint inkább azzal, hogy buzgón imádkozott 
érte a jó Istenhez. Beszédében mindig na
gyon óvakodott attól, hogy senkinek a szívé
ben ne ébresszen maga iránt olyan bar·átsá
got, mely az illetőt a jó Isten sz eretetétől 
némileg is elvonná. Minden emberi barátsá-
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got, melynek nem Istenben volt alapja, mint 
halálos mérget, úgy került. Épen azért. 
egyetlen barátságos szót sem tudott nagy 
szívfájdalom nélkül hallani azoktól, akik tú!
ságos gyöngéden viselkedtek iránta. Nem is 
fogadott el tőlük semmi szívességet, ha még 
oly szükségét érezte volna is, hanem kész 
volt inkább minden emberi segítségről le
mondani, mintsem megengedje, hogy bái·
mely emberi szív rendetlen módon foglal
kozzék vele. 

HATODIK FEJEZET. 

Gertrúdnak a lelkek üdvösségéért való buz
galma. 

Gertrúd ha valamely hibát vett észre fele
barátjában, azt óhajtotta megjavítani. Ha 
nem sikerült, ez a sikertelenség oly súllyal 
nehezedett lelkére, hogy nem tudott meg
vigasztalódni mindaddig, míg imádsággal, 
vagy buzrl.ításokkal, melyeket vagy maga, 
vagy mások útján intézett a felebaráthoz, 
legalább némi javulást nem eszközölt ki az 
Úrtól. Néha megtörtént, hogy valaki mint
egy vigasztalásképen mondta neki, ne törőd
jék azzal, aki nem akar megjavulni, hisz 
azt fogja aratni, amit maga vetett. Az ilyen 
beszédet oly nagy fájdalommal forgatta el
méjében, mintha csak tőr járta volna át 
szívét. Azt szokta mondani, szívesebben vá
lasztaná a halált, mintsem hogy valakinek 
a hibáján ilymódon viga'>ztalódjék. Rette-
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gett még a gondolatától is, mikor a halál után 
bekövetkezik az örök kárhozat. Azért, ha 
a Szentírásban olyan részleteket talált, ame
lyek hasznosak ugyan, de a gyöngébb föl
fogásúak előtt nehezeknek látszottak, az 
ilyen helyeket a latin kifejezés megváltozta
tásával érthetőbb módon le szokta írni, hogy 
az olvasók nagyobb hasznot merítsenek be
lőle. Igy töltötte egész életét reggeltől estig 
s egyedül az volt a vágya, hogy Isten dicső
ségét és felebarátainak üdvösségét szol
gálja; 

Mennyire értékes foglalkozás ez, szépen 
mondja róla Béda: <Nan-e fönségesebb ke
gyelem és Islen előtt kedvesebb életmód 
mint az, aki nap-nap után azon fáradozik, 
hogy másokat az Alkotó kegyelmébe vissza
vezessen és hűséges lelkek megnyerésével 
áJ1andóan növelje a mennyei haza örömét».1 

Es ~zent Bernát : <<Az igazi és tiszta szem
lélődés az isteni tűztől lángralobhant elmét 
néha-néha annyira betölti a vággyal, hogy 
lelkeket nyerjen meg Istennek, kik őt ha
sonlóképen szeressék. Ezért a szemlélődés 
nyugalmát - az igehirdetés iránt való sze
retetből szívesörömest félbeszakítja. s ha 
vágya teljesült, annál nagyobb buzgósággal 
tér vissza hozzá, minél bőségesebb gyümöl
csét látja a félheszakításnak». 2 Szent Gergely 
tanusága szerint pedig nincs olyan Istennek 
tetsző áldozat, mint a lelkekért való buz-

1 Beda: Hornilia Ker. Szent János vigiliáján. 
2 Szent Bernát rnűvei köz t : A szeretetröl, 

VIII. 3~. 
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gólkodás. 1 Nem csoda, ha az Úr Jézus örö
mest és kegyesen vett lakást Gertrúd lelké
nek oltárán, amelyen oly gyakran szállt föl 
hozzá a legkedvesebb áldozat édes illata. 

Egy alkalommal megjelent Gertrúd előtt 
az Úr Jézus, «aki ékesebb az emberek fiai
náh.2 Királyi gyöngéd vállain egy hatalmas 
ház nyugodott, amely azonban dűlőfélben 
volt s úgy látszott, mintha reá hajolna. Az 
Úr így szólt Gertrúdhoz: <<Nézd, mily nehéz 
erőfeszítéssel támogatom az én szeretett haj
lékomat, vagyis a szerzetességet. Az egész 
világon hanyatlóban van az, mert kevesen 
vannak, akik oltalmára vagy fölvirágozta
tására hiíségesen dolgozni, vagy valamit is 
szenvedni akarnának. Tekints azért reám, 
kedvesem és szánakozzál az én bágyadtsá
gomom. És hozzátette az Úr: <<Mindazok, 
akik szóval vagy tettel előmozdítják a szer
zetesélet.et, támasztó oszlopok, akik erejük
höz képest könnyítenek az én terhemen s 
velem együtt tartják azt». Ezen szavakra 
Gertrúd szíve mélyén megindulva, a leg
nagyobb igyekezettel munkálkodott a szer
zetesélet fölvirágoztatásán. Néha erején fölül 
is gyakorolta magát a rendszabályok szigorú 
megtartásában, hogy másoknak is jó példát 
adjon. Miután e gyakorlatban egy ideig hű
ségesen fáradozott., több bizalmasával együtt 
tudtára adta neki az Úr, hogy most már 
nyugodjék meg az ilyen fáradságtól s egye
dül vele, J egyesével foglalkozzék egész benső 

1 Szent Gergely : 12. hom. Ezekiel 30. r. 
2 V.. zsolt. 3. 
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odaadással. Hálásan epedő lelki vigassággal 
adta át most magát Gertrúd egészen a szem
lélődés nyugalmának. Édes szívbeli örömmel 
társalkodott lelke lelkének amaz egyetlen 
bizalmasáva!, kiről viszont érezte, hogy 
kegyelmének hathatós beléöntésével egészen 
őhozzá fordult. 

Itt említhetünk meg egy levelet, melyet 
egy Istennek szentelt személy, isteni kinyj
latkoztatásból Getrúdhoz intézett : «Ü, 
Krisztusnak buzgó Jegyese, menj be Urad 
örömébe. Az isteni Szív mondhatatlan édes
séggel van eltelve irántad azért a te hűsé
gedért, mellyel az igazság védelmében any
nyit verejtékeztél. Azt óhajtja tehát, hogy 
kívánsága, sőt a te kívánságod szerint is, 
nyugodj meg immár az ő pihentető vigasz
talásának árnyékában. Valamint a mélyen 
gyökeret vert fa, melyet víz mentében, ned
ves földbe ültettek, bőséges gyümölcsöt hoz, 
úgy te is Isten kegyelmének közreműködésé
vel minden gondolatodból, szavadból és cse
lekedetedből a legízletesebb gyümölcsöt nyuj
tod Jegyesednek. Te nem száradbatsz el 
soha a kísértés hevétől, mert igen gyakran 
öntöznek az isteni kegyelem bőséges árjai. 
Az Úr Jézus maga kipótol helyetted az 
Atyaisten előtt minden hibát, melyet ma
gadban vagy másokban fájlaisz s minden 
egyesért olymódon kész téged megjutal
mazni, mintha teljes eredményt értél volna 
el. Ezért az egész mennyei sereg csodálatos 
vígsággal vesz részt örömödbens hálát adva 
áldja és magasztalja érted a jó Istenb. 
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HETEDIK FEJEZET. 

Gertrúd együttérző szeretete. 

Az igazságért való buzgóság mellett nagy 
volt Gertrúdban az együttérző szeretet ér
zelme is. Épen azért, ha látta, hogy valaki 
szomorkodik, vagy megtudta, hogy nehéz
segek alatt görnyed, sietett megvigasztalni 
az illetőt, vagy ha távol volt, írásban bá
torította őt.Valamint a beteg, kit lázas for·
róság gyötör, napról-napra reméli, hogy ba
jától megszabadul, vagy megkönnyebbül, 
~gy Gertrúd is óráról-órára esedezett az 
Urhoz, hogy vigasztalja meg a bánkódókat 
szorongatásukban. 

De nemcsak az emberek, hanem minden 
teremtmény iránt is tele volt Gertrúd szíve 
ezzel a résztvevő érzelemmel. Ha látta, hogy 
valamely madár vagy jószág éhségtől, szom
júságtól vagy hidegtől szenved, Urának al
kotása iránt szíve mélyéből szánalmat ér
zett. Az oktalan állatoknak baját áhítattal 
ajánlotta föl az Úrnak örök dícséretére, egye
sülve azzal a teremtetlen jósággal, amellyel 
benne, a Teremtőben minden teremtmény 
tökéletessé lesz és megnemesül. Kérte az 
Urat, hogy teremtményein megkönyörülve, 
enyhítse szenvedéseiket. 
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NYOLCADIK FEJEZET. 

Gertrúd csodálatos önmegtartóztatása. 

Az önmegtartóztatás is tündöklő fénnyel 
ragyogott Gertrúdban. Megvallotta, egész 
életében sohasem nézett olyan figyelemmel 
férfiú arcába, hogy annak alakjáról tudott 
volna valamit. Azok is, kik őt ismerték, 
bizonyságot tehettek erről. Bárki szentéletű 
férfiúval, bármily bizalmasan, bármily hosszú 
ideig beszélgetett is, az illető eltávozott 
anélkül, hogy csak egyetlenegyszer is 
Gertrúd feléje fordította volna szemét. Meg
hitt nővérei néha tréfálkodva mondották, 
hogy szívének tisztasága miatt joggal lehetne 
őt az ereklyék közé az oltárra helyezni. 
Nem is csoda ! Mert mindenkinél, akit csak 
ismertem, jobban megszokta azt, hogy a 
Szentírásban, következőleg az Úrban találja 
gyönyörűségét, ami kiváló óvószere a tiszta
ságnak. Azért mondja fuent Gergely: «Ha 
megízleltük a szellemet, a test nem ízlik 
többén.1 És Szent Jeromos : ccSzeresd a tudo
mányt sa test vétkeit nem fogod szeretnin.2 

Ha Gertrúd magában a Szentírásban talált 
valamit. ami némileg érzékies képeket tá
maszthatott volna elméjében, az ilyen he
lyeken szűziesen siklott át, arcán azonban 
a nemes szemérem rózsás p1rját nem tudta 
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elrejteni. Ha pedig meggondolatlan emberek 
hasonló dolgokban tanácsért fordultak hozzá, 
az ny en kérdések elol a legnagyobb szemérem
érzettel tért ki. Alig érezte volna fájdalma
sabban, ha vassal sebesitik meg testét, mint 
mikor eféle beszédet hallott. Ha azonban a 
lelkek üdve miatt szükség von arra, hogy 
ilyen dolgokról szóljon, akkor legyőzve min
den idegenkedést, habozás nélkül megmondta 
azt, amit iónak látott. 

Egy példás életű, idősebb férfiú, kivel egy 
alkalommal a maga bizalmas ügyeiről be
szélgetett, szíve tisztaságának láttára tanu
ságot tett, hogy sohasem ismert embert, 
aki annyira ment lett volna minden testi 
indulattól, mint Gertrúd. 

Aki lstennek ezt az egy ajándékát benne 
igazán megfontolja, az nem csodálkozik 
azon, hogy a jó Isten nagyobb mértékben 
nyilatkoztatta ki titkait Gertrúdnak1 mint 
másoknak. Hisz ö maga mondja az evangé
liumban : «Boldogok a tisztaszívűek, mert 
ők meglátják az Istentn.1 Szent Ágoston 
pedig :2 «Nem külső szemekkel, hanem szí
vünkkel látjuk meg az Istent. Amint a 
fényt csak tisztaszemmel láthatjuk, úgy a 
jó Istent is csak a szív tisztasága által szem
lélhetjük, melyet nem vádol bűntudat, ha
nem, amely a jó Istennek szent temploma)). 

1 Máté, 5, 8. 
2 147. levél: értelem szerint másutt is. 
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KILENCEDIK FEJEZET. 

A bizalom ajándéka. 

Csodálatos módon tündöklött Gertrúdban 
a bizalomnak nem mondom erénye, hanem 
ínkább ajándéka. Lelkiismerete ugyanis min
den órában oly nyugodt volt, hogy sem meg
próbáltatások, sem veszteségek, sem akadá
lyok, sőt még a saját hibái sem tudták el
homályosítani : mindig odaadó bizalommal 
volt Isten kegyes irgalmassága iránt. Az sem 
esett nehezére, ha lsten az ö szakott ke
gyelmét néha megvonta tőle. És mint tele 
reménységgel várjuk a követet, aki vala
mely rég óhajtott hírt. hoz, úgy várta 
Gertrúd is örömmel a bőségesebb isteni vi
gasztalást, melyre biztosan számított, mivel 
a megelőző megpróbáltatás előkészítette rá. 
Sohasem látszott oly levertnek, sem hibái 
miatt annyira csüggedtnek, hogy az isteni 
kegyelem jelenléte föl ne emelte és Isten 
bármely ajándékának befogadására alkal
massá ne tette volna. Még akkor is, mikor 
önmaga előtL oly sötétnek tűnt fel, mint a 
kialudt szén, az ist-eni kegyelem hatása alatt 
mindjárt föléledt. A jó Istenhez fordulva, 
mindjárt fölegyenesedett s így mintegy ma
gába fogadta a jó lsten kiáradó minden jósá
gát. l\1iként az ember is, ha sötétségből nap
fényre j ut, hirtelen megvilágosodik, úgy 
érezte Gertrúd is, hogy Isten jelenlétének 
fényétől megvilágosodott. Megkaptamindazt 
a díszt és szépséget, mellyel fölékesítve, «a 
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királyné aranyszegélyű ruhájábann illendően 
állhat meg a századok halhatatlan Királya 
előtt. 

Ha mégis úgy érezte, hogy valamely 
szenny tapadt hozzá, amitől az emberi élet 
nem lehet teljesen ment, akkor legott az Úr 
Jézus lábaihoz futott, hogy lemossa magát. 
Mikor azonban az isteni kegyelem bősége
sebb rááradását érezte, akkor mindenben az 
isteni akarathoz alkalmazkodott s mintegy 
eszközül adta oda magát arra, hogy a jó 
Isten benne és vele megmutassa szereteté
nek minden művét. 

Gertrúd ezen bizodalom folytán oly nagy 
kegyelmet nyert a szentáldozáshoz, hogy bár
mennyit hallott is a méltatlan áldozás ve
szedelmes voltáról, az Úr szeretetében ren
dületlenül reménykedve, mindig örömest ál
dozott. A saját fáradozásait annyira csekély
nek és majdnem semminek tartotta, hogy 
sohasem hagyta el az áldozást azért, mert 
imádságait s más előkészületi gyakorlatait 
nem végezbette el. Úgy gondolkozott, hogy 
az embernek minden erőlködése ezen nagy
fölségű ingyenes ajándék iránt csak annyi, 
mint a kis vízcsepp az egész mérhetetlen 
óceánhoz képest. Ámbár a méltó előkészület
nek egyetlen módját sem hanyagolta el, leg
főbb igyekezete mégis arra irányult, hogy 
az Úr változhatatlan bőkezűségében bízva, 
tiszta szívvel s buzgó szeretettel vegye ma
gához e Szentséget. A kegyelem minden lelki 
javát, melyben részesült, egyedül a bizalom
nak tulajdonította, meri fölismerte, hogy 
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éppen a bizalomnak ezt a nemes ajándékát 
valóban ingyen és személyes érdemei nélkül 
kapta a minden kegyelem osztogatójátóL 

GerLrúd ezen bizalom következtében a 
halál után is gyakran vágyakozott, de teljes 
egyesülésben Isten akaratával úgy, hogy 
élni vagy halni bármely órában közömbös 
dofog volt előtte. Azt remélte, hogy a halál 
révén a boldogságat nyeri el, életben mara
dása által pedig Isten dicsőségét szolgál
hatja. Mikor egy alkalommai egy lépcső 
tetején véletlenül megcsúszott, csodálatos 
örömöt érzett s így szólt lélekben az Úrhoz : 
«Milyen jó lenne, szeretett Uram, ha ez az 
esés gyorsan alkalmat adna nekem arra, hogy 
hozzád jussak !)) Mikor csodálkozva kérdez
tük, hogy nem félne-e meghalni az Egyház 
szentségeivel való megerősítése nélkül, azt 
felelte : ccSzívem mélyéböl kívánom, hogy 
előzőleg erősítsenek meg az üdvösséges szent
ségek. De az én Uramnak akarata és ren
delése - véleményem szerint - ?- legjobb 
és legüdvösségesebb előkészület. En tehát, 
amint Ű akarja, akár hirtelen, akár előre
látott halállal, szíves örömest költözöm hozzá. 
Mert ·biztos vagyok abban, hogy bárminő 
halállal 1.ávozom is ez életből, velem lesz az 
Úr irgalmassága, amely nélkül semmikép sem 
üdvözülhetek, akár jóelöre látott, akár hir
telen halállal halok is meg)). 

Hasonló módon megőrizte benső vidám
ságát is minden eseményben, lelkét szilárdan 
lstenre irányította s mindenben csodálatos 
állhatatosságot tanusított. Ennek következő 
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módon adta bizonyságát maga az Úr. Midőn 
egy nap az egyik nővér valamit kérdezett 
az Úrtól, de semmi választ nem nyervén, 
végre az Úr következőkép felelt: «Azért vo
nakodtam oly soká válaszolni kérdé<>edre, 
mivel nem bízol abban, amit az én, meg nem 
érdemlett jóságom benned kegyesen művel, 
mint ahogy tesz Gertrúd, az én Kedveltem, 
aki az erős bizalomban mély gyökeret vert. 
Mindenben mindig megbízik az én szerete
temben, azért sohasem tagadok meg tőle 
semmit, amit tőlem kívánn. 

TIZEDIK FEJEZET. 

Gertrúd alázatossága és több más erénye. 

A benne fényes csillagok gyanánt ragyogó 
sokféle erény között, amelyekkel Gertrúdot 
az Úr a maga számára lakóhelyül fölP.kr.Rí
tette, különösen tündöklött az alázatosság, 
amely minden kegyelemnek edénye és mm
den erénynek megőrzője. Ezen alázatosság 
következtében Gertrúd teljesen méltatlan
I_lak gondolta magát Isten minden ajándé
kára s nem tudta elhinni, hogy valamely 
ajándékot a maga hasznára nyert volna. 
Egyszerűen csatornának tekintette magát, 
amelyen át Istennek titokzatos meghívása 
folytán a választottakra kiárad a kegyelem. 
Azt gondolta, hogy ő Isten minden adomá
nyát, a legkisebbet épúgy, mint a legnagyob
bat, teljesen gyümölcstelenül fogadja lelkébe. 
Kivétel csak abban az egyben van, hogy azo-
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kat írásban, vagy élőszóval felebarátjainak 
javára igyekezett kiosztani. Gertrúd azért 
nem vonakodott attól, hogy minden órában 
készen legyen Isten bármely adományára, 
melyet míndig felebarátjainak hasznára for
dított. Az igazság világánál ítélve, legutolsó
nak gondolta magát azok között , akikről a 
próféta azt mondja : «A nemzetek mind 
olyanok előtte, mintha nem is volnánakJJ.1 

Mert mint a kis porszemet gyönge árnyék is 
elfödi a napsugár elől, úgy törekedett ő is 
mintegy kitérve előlük, elhárítani magától 
Istennek fölséges ajándékait. Ezeket az ado
mányokat Gertrúd egyedül annak tulajdo
nította, aki megelőzi sugallataival azokat, 
akiket meghív és segítő kegyelmeivel támo
gatja, akiket megigazulá<>ra vezet. Gertrúd 
a maga számára nem tartott meg mást, mint 
vétkességének tudatát, mely szerint Isten
nek ezen ingyen nyujtott ajándékaira hálát
lan és méltatlan. A jó Istennek iránta való 
szeretetét azonhan az ő dicsőségére nem 
hallgathatta el, hanem másoknak is tudo
mására akarta hozni szívének szép szándéka 
szerint, amint lelkéhen mondotta : <<Nem 
illik, hogy Istennek hozzám való jósága ne 
teremjen bőségesebb gyümölcsöt másokban, 
mint amennyi teremhet bennem, annak leg
hitványabb megrontójábam. 

Egy alkalommal, mikor Gertrúd úton 
volt, alázatos lélekkel így szólt az Úrhoz : 
((Legnagyobb csodáici között is különösen 
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nagynak tartom ó Uram azt, hogy ez a föld 
engem1 legméltatlanabb bűnöst hordozn. -
E szavakra az Or, ki fölmagasztal mindenkit, 
aki magát megalázza, megindulva nagy ke
gyesen így válaszolt : «Örömest hajtja ma
gát a föld lábad alá, mikor még az egész 
fölséges menny is ujjongó örömmel várja 
~zt a boldog órát, mikor téged hordozhatn. 
O, valóban csodálatos leereszkedése az isteni 
jóságnak, mely annál nagyobb tisztelettel 
emeli föl a lelket, mennél mélyebbre alázza 
az magát saját kicsiségének tudatában. 

A hiú dicsőségvágyat annyira megvetette 
Gertrúd, hogy ha imádság vagy más jócse
lekedete közben ilyes gondolata támadt, 
abba önként beleegyezett, de a következő 
szándékkal : ((Ha valaki látja ezt a jót és 
utánzására buzdul, akkor a te Urad a dícsé
ret gyümölcsét szedi rólad)), Alázatosságá
ban úgy vélekedett magáról, hogy ő ((Isten 
kertjében olyan, mint a madárijesztő a család
atya kertjében~ Ez semmi másra nem való 
csak arra, hogy gyümölcsérés idején a ma
darakat eliízze és a gyümölcsöt megőrizze. 

Gertrúd csodálatos gyönyörüséggel me
rült el az Úrban - ez kitűnt abból, hogy a 
mulandó élvezetek hihetetlen undort 
keltettek benne, Szent Bernát vallomása 
szerint : ((Annak, aki a j ó Istent szereti, 
utálatára van minden, amíg el nem éri azt, 
aki után egyedül epedn. Egy alkalommal, 
midőn Gertrúd már belefáradt az emberi 
örömök semmiségéről való elmélkedésbe, 
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mondá az Úrnak: «Én már semmit sem 
tudok találni a földön, amiben gyönyörköd
hetném, egyedül Tégedet, én édességes Uramn. 

Gertrúd az imádságban és virrasztásban 
mily állhatatos volt, eléggé kitűnik abból, 
hogy az imádság szokott óráit egy nap sem 
hanyagolta el. Csak ágyhoz kötő betegség 
tartotta ettől vissza, - vagy ha a jó Isten 
dicsöségére felebarátja üdvén fáradozott. 
Ezért az Úr boldogító jelenlétével tüntette 
ki öt, melyek nagy vigasztalására váltak. 
Ez volt jutalma a lelki gyakorlatokért, me
lyekért mindig minden testi fáradságra, 
önmegtagadásokra készen volt s amelyek 
öt lelkileg annyira megerősítették. Nagyszív
beli gyönyörűséggel tartotta meg Gertrúd 
a szerzet szabályait - így a kórus látogatá
sát, böjtöt és közös munkát és ezeket csak 
súlyos okból hagyta el. «Akit egyszer a sze
retet megízlelése ittassá tesz, az örömmel 
fogad minden munkát, minden szenvedést.n 
(Szent Bernát.) 

Gertrúdban a szellem szabadsága is nagy
mértékben ragyogott. Egy piltai1atig sem 
tűrt el semmit, ami lelkiismeretével ellen
tétben lett volna. Midön egy jámbor ember 
imádság közben azt kérdezte az Úrtól, hogy 
ebben a választottjában mi tetszik neki leg
inkább, az Úr azt válaszolta : «A szív sza
badságan. Erre az csodálkozva s mintegy ki
csinylőleg így szólt : «Azt gondoltam Uram, 
hogy a te kegyelmeddel már nagyobb sze-
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retetre s azonfelül forróbb szeretetre jutott». 
Az Úr viszonzá : «Igen is úgy van, amint 
gondoltad. De ez a szabadság kegyelmének 
közvetítésével történik, amely oly nagyon 
jó, hogy általa az ember egyenes úton jut el 
a legnagyobb szeretetre. Gertrúdot én min
den órában alkalmasnak találom az én aján
dékaimra, mivel sohasem enged olyasvalamit 
tapadni szívéhez, ami engem kegyelmem rá 
árasztásában akadályoznan. 

Ezen nagy szabadság következtében Ger
trúd nem tudta elviselni, hogy megtartson 
valamit, amire nem volt szüksége. A kapott 
ajándékokat rendszerint azonnal másoknak 
adta, legszívesebben a szűkölködőknek. E te
kintetben nem mutatott nagyobb hajlandó
ságot azok iránt, akik hozzá szíves jóindu
lattal voltak, mint azok iránt, akik ellensé
ges érzületet tanusítottak. 

Ha pedig valami tenni, vagy mondani való 
jutott eszébe, azt mindig haladéktalanul 
végrehajtotta, hogy az Isten szolgálatában, 
vagy a szemlélődésben semmi akadályt sem 
szenvedjen. Hogy ez az Urnak is tetszett, a 
következő kinyilatkoztatás bizonyítja. Mech
tild nővér, az előénekes, egy alkalommal 
látta az Urat, amint magas trónon ült s előtte 
Gert~úd mintegy sétálva föl-alájárt. Gertrúd 
az Ur arcára tekintgetett és forró vággyal 
epedett az isteni Szív kegyelmi kiáradása 
után. Mikor ezen Mechtild nagyon csodál
kozott, ezt a választ nyerte : «Ennek az én 
választottamnak életmódja olyan, hogy -
amint látod - mindenkor előttem járva, 
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szünet nélkül eped és vágyakozik Szívem 
tetszését megismerni. Azért, ha valamikor 
megismerte akaratomat, egész odaadássa.! 
teljesíti azt s aztán utána néz, hogy másban 
is keresse s hűségesen teljesítse tetszésemet. 
Igy egész élete az én dicsöségemre és ma
gasztalásomra szolgáh. Mechtild kérdezte : 
<<Uram, ha ilyen Gertrúd élete, hogyan van 
az mégis, hogy néha nagyon szigorúan ítéli 
meg mások bűneit és hibáit?)) Az Úr kegyesell 
így válaszolt : <<Mivel ö a maga szívéhez nem 
enged hozzá tapadni semmi szennyet, má
soknak hibáit sem tudja egykedvűen tűrni)). 

Getrúd ruházatban és egyéb használati 
tárgyakban inkább a szükségre és hasznos
ságrá tekintett s nem az újdonságra, vagy 
élvezetre. Minden dolgát aszerint szerette, 
amint Isten szolgálatában segítségére voltak, 
így a könyvet, melyböl gyakrabban olvas
gatott, a táblát, melyen többször írni szo
kott, vagy azokat a könyveket is, amelyek
ből mások szívesebben olvastak, vagy saját 
vallomásuk szerint belőlük nagyobb épülést 
merítettek. Ezek és más hasonló dolgok ked
vesebbek voltak előtte, mert úgy gondolta, 
hogy a jó lstennek dícséretesebb szolgálatára 
válnak. 

Gertrúd csodálatos módon örült annak is, 
ha valamit a saját szükségletére fordított, -
mert ezt úgy tette, mintha csak az Úrnak 
áldozta volna föl az oltáron, vagy alamizsna
ként osztotta volna szét. Akár aludt, akár 
evett, vagy más valami üdülést engedett 
meg magának, örült annak, hogy mindezt 
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az Úrnak szentelheti. Mintegy ~t látta ma
gában és magát őbenne, az Ur parancsa 
szerint: ((Amit egynek a legkisebb atyámfiai 
közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek.))1 

Amit tehát magára fordított, azt úgy tekin
tette, mintha a jó Isten legkisebb gyerme
kére fordította volna. 

Gertrúd mindenét teljesen megosztotta 
az Úrral. Ha néha több dolgot ajánlottak 
föl neki, amelyből vennie kellett : ételt, ru
hát vagy hasonló dolgokat, behúnyt szem
me! nyujtotta ki kezét azzal a- szándékkal, 
hogy ilymódon az Úr ajándékából veszi azt, 
amit neki rendelt. Az ilymódon kapott dol
gokat oly nagy hálával fogadta, mintha az 
Úr sajátkezűleg nyujtotta volna neki. Le
hetett az a legjobb, vagy a legrosszabb, 
Gertrúdnak nagyon kedves volt. Ilyen szán
dékkal végezte minden dolgát s azért cso
dálatos módon gyönyörűségét találta benne. 
Azért részvéttel gondolt a pogányok és zsi
dók nyomorúságára, akik nem tudják vá
lasztásukat ekkép megosztani a jó Istennel. 

Gertrúdban a szerénység erénye is magas 
fokban ragyogott. Bár tudásban és a Szent
írás ismeretében másokat nagyon fölülmúlt 
úgy, hogy többeknek, kik tőle tanácsot kér
tek, rövid idő alatt tudott válaszolni a hall
gatók nagy csodálkozására. Úrnaga alázatos 
óvatosságból mégis másoknak és pedig néha 
nagyon alatta állóknak ítéletét kérte ki arról, 
amit tennie kellett. A saját elhatározása rit-

t Máté, 25, 40. 
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kán tudta őt annyira megnyugtatni, hogy 
szívesebben ne követte volna mások véle
ményét. 

Fölöslegesnek látom részletesen leírni, 
mily tündöklő fényben ragyogtak Gertrúd
ban a többi erények is. A szerénység - me
lyet minden erény anyjának mondanak1 -

kiváltképen betöltötte egész lelkét. De mind
ezek fölött a királyi erények királynéja: a 
jó Isten és felebarátja iránt való szeretet 
ütötte fel trónját belső valójában és külső 
életében, amint arról e könyv minden lapja 
napnál világosabban tanuskodik. 

T IZENEGYEDIK FEJEZET. 

Különös kiváltságok, melyekben a jó Isten 
Gertrúdot részesítette. 

Sokan fordultak Gertrúdhoz, bizalom
mal föltárván előtte aggodalmaikat, hogy 
ezért vagy azért tartózkodniok kell-e a szent
áldozástól? És ő okosan meghányva-vetve 
mindenegyesnek dolgát, azt a tanácsot adta, 
hogy Isten kegyelmében és irgalmában bízva, 
csak járuljon az Úr Szentségéhez. Sőt néha 
mintegy erőszakkal kényszerítette öket oda. 
Egyszer azonban, mint az őszinte lelkekkel 
történni szokott, - félelem fogta el Gertrú
dot, vajjon az ilyen tanácsokban nem lépt.P.-e 
át a kellő határt? Azért szokása szerint az 
isteni jóság kegyességéhez menekült s biza-

1 Szent Benedek szab. 64. f. 
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lommal föltárta a jó Istennek, hogy mitól 
fél. Ekkor a következő vigasztaló választ 
nyerte : <<Ne félj ! Vigasztaiódjál meg, légy 
erős és nyugodt. Én, a te Urad, Istened és 
J egyesed vagyok, aki önként való szeretet
ből teremtettelek és arra választottalak 
téged, hogy benned lakjam s benned örömö
met találjam. Ezért mindazoknak, akik te
általad buzgó alázattal kérdeznek engem, 
kétséget kizáró biztos útmutatást adok. Fo
gadd el azért tőlem ezt a megnyugtató ígére
tet : én sohasem fogom megengedni, hogy 
hozzád forduljon tanácsért olyasvalaki, akit 
én testem és vérem Szentségének vételére 
méltatlannak ítélek. Azoknak tehát, akiket 
én fáradtan és aggodalommal telve hozzád 
küldök, add tudtukra, hogy bízvást közeled
hetnek hozzám. Mert teirántad való szeretet
hől nem zárom el előlük atyai szívemet s nem 
tagadom meg tőlük a béke édes csókját». 

Más alkalommal nagy buzgósággal imád
kozott Gertrúd egyik rendi nővérért. Félt 
azonban, hogy az illető többet remél imáihól, 
mint amennyit az ő részére valbban ki tudna 
eszközölni. Az Ur ekkor nagy kegyesen így 
szólt hozzá : «Amennyit remél valaki a te 
közbenjárásodra, annyit fog tőlem kapni. 
Azonfelül amit te valakinek az én részemről 
igérsz, azt én bizonyosan teljesíteni fogom. 
Még ha emberi gyarlósághól nem érezné is 
hatását, lelkét azért előmenetelre indítom, 
mint azt neki rnegígérted.& 

Gertrúdnak pár nap mulva eszéhe jutott 
az Úrnak fönt említett ígérete, de egyszers-
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mint a maga méltatlansága is. Megkérdezte 
tehát az Urat, miképen lehet az, hogy épen 
őáltala, a legutolsó teremtmény által cselek
szik ilyen csodálatraméltó dolgokat. Az Úr 
-így válaszolt: «Nem foglalja-e magában az 
Egyház hite általában azt, amit egykor Pé
ternek ígértem e szavakkal : «Amit meg
kötsz a földön, meg lesz kötve mennyekben 
is».1 Az Egyház erősen hiszi, hogy ugyanez 
történik ma is minden szolgája által. Miért 
nem hiszed tehát épen így azt is, hogy sze
retetemtől indíttatva tudom és akarom tel
jesíteni mindazt, amit isteni ajkammal ne
ked megígérek ?» És megérint ve Gertrúd 
nyelvét, így szólt : «<me, szádba adtam az 
én igéimet és igazságomban me~erősitem 
mindazt, amit te az én Lelkem máítására 
nevemben bárkinek is mondasz. Ha az én 
jóságomból valakinek ígérsz valamit a föl
dön, azt biztosan helybenhagyást nyer az 
égben.1> Erre Gertrúd így válaszolt: «Annak 
azonban nem örülnék Uram, ha valakinek 
kárt kellene szenvednie amiatt, me rt én a lélek 
indítására azt találtam neki mondani, hogy 
valamely bűn nem maradhat büntetlenül, 
vagy ehhez hasonlób. Erre az Úr felelte: 
«Ha az igazságosságtól, vagy a lelkek iránt 
való buzgóságtól indíttatva ilyesmit mon
dasz, én kegyességemmel körülveszem az 
illető személyt s bűnbánatra gerjesztem, hogy 
ne érdemeljen büntetést11. Ekkor Gertrúd azt 
kérdezte az Úrtól: «Uram, ha igazán te 

1 Máté, XVI. 19. 
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szólsz az én ajkammal, amint kegyességed 
állítja, mikép lehet az, hogy némelyeknél 
oly csekély hatást érnek el szavaim, bár 
a te dicsőséged után való buzgó vágyakozás
sal mondom a lelkek üdvösségére ?n Az Úr 
ezt felelte: «Ne csodálkozzál azon, hogy 
szavaid néha süket fülekre találnak ; hisz 
én magam emberi alakban isteni Lelkem 
buzgóságával prédikáltam s szavaim még
sem teremtek némelyekben serr1.mi gyümöl
csöt sem. 1steni gondviselésem mindent a 
maga idejében rendez eh. 

Midön Gertrúd egy személynek hibáját 
megrótta, az Úrhoz menekült s buzgón kérte 
őt, hogy isteni ismeretének fényével úgy 
világosítsa meg értelmét, hogy bárkinek 
üg}'ében csak olyan választ adjon, ame1y az 
ő 1steni akaratának tetszésére van. Az Úr 
válaszolt: ''Ne félj leányom, hanem inkább 
bízzál. Mert én azzal a különös kiváltsággal 
tüntetlek ki téged, hogy mindenkinek ügyét, 
aki valamely dologban alázatosan és biza
lommal fordul hozzád, az isteni igazság 
fényénél úgy fogod fel, ahogy én ítélem meg, 
az eset és a személy szerint. Akinek állapo
tát én súlyosabbnak ítélem, annak az én 
nevemben keményebben fogsz válaszolni. 
Viszont, akinek ügye jobban áll előttem, 
annak nyájasabb hangon válaszoltatok ve
led)). Erre p-ertrúd lelke alázatosságában így 
szólt az Urhoz: ''Ú égnek és földnek Ura, 
vond vissza tölem és korlátozd jóságodnak 
ezt a bőséges kiáradását, mivel én por és 
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hamu vagyok, méltatlan ilyen nagy aján
dékra)). Erre az Ur kegyesen válaszolt: 
((Ugyan mi nagy van abban, ha a te ítéleted 
alá bocsátom ellenségeim ügyét, mikor gyak
rabban engedtem tapasztalnod barátságom 
titkait?)) És hozzátette az Úr : «Ha ·;alaki 
alázatosan és őszinte szívvel keres szavaid
ban fájdalmára vagy szomorúságára viga.,z
talást, várakozásában sohasem fog csalódni, 
me rt én a benned lakozó Isten, határtalan 
jóságomtól és szeretetemtől indíttatva, so
kakkal kívánok általad jót tenni. Azt az 
örömöt pedig, melyet szíved ezen érez, az én 
isteni Szívem bőségéből meríti)). 

Egy másik alkalommal, midőn Gertrúd 
a neki ajánlottakért imádkozott, ezt a vá
laszt nyerte az Úrtól: <<Valamint egykor az, 
aki az oltár szárnyát átkarolta, örvendhe
tett, hogy békességet talált, úgy most, mi
óta téged kegyesen lakásomul választotta
lak, az én kegyelmem által mindenki üdvö
zül, aki magát bizalommal ajánlja imádsá
gaidba>l. Ezt megerősíti a kedves emlékű 
Mechtild úrnőnek, az énekesnek tanu
bizonysága is. Ö ugyanis mikor Gertrúdért 
imádkozott, egy szilárd híd alakjában látta 
Gertrúd szívét, melyet mint fal egyik oldal
ról Krisztus embersége, másik oldalról meg 
istensége védett. És hallotta, amint az Úr 
így sz ól t: <<Mindazok, akik ezen a hídon át 
törekszenek hozzám jutni, sohasem eshetnek 
vagy tévedhetnek el)). Azaz: aki az ö szavaira 
hallgat s intelmeinek alázatosan engedelmes
kedik, az sohasem fog letérni a helyes útról. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

Hogyan kényszerítette Gertrúdot az úr mind
ezek leírására 1 

Gertrúd, miután Isten akaratát ismerte 
föl abban, hogy ezek leírva másoknak is tu
domására jussanak, csodálkozva tünődött 
azon, vajjon mi haszna is lehet ennek? 
Ugyanis erősen föltett szándéka volt, hogy 
életében senkinek sem nyilatkoztat ki be
lőlük semmit. Halála után pedig semmi más 
hatása nem lesz az egésznek mint az, hogy 
az értelmes híveket megzavarja, mivel semmi 
hasznot sem meríthetnek belőle. Ezen gon
dolatokra így válaszolt az Úr: uHát mit 
gondolsz, miért írták le azt, hogy én Szent 
Katalint a börtönben meglátogattam és azt 
mondottam neki : Légy állhatatos leányom, 
mert én veled vagyok. Vagy, hogy kedves 
tanítványomat, J án os apostolt hívtam és 
azt mondt.am neki: Jöjj kedvesem hozzám! 
. . . És még sok mást erről is, arról is, ha 
nem azért, hogy az emberek áhitata növe
kedjék és az én szeretetem az emberiség 
iránt nyilvánvalóvá legyen.)) Majd hozzátette 
az Úr: <<Ezek által fölgyulladhat némelyek 
lelkében a vágyódás azok után, amiket te 
hallomásuk szerint tölem kaptál. És még 
azokon gondolkodnak, törekesznek életü
ket némileg megjobbítani)), 

Midön egy másik alkalommal Gertrúd is
mét csodálkozva töprengett, miért ösztönzi 
őt az Úr lélekben annyira írásának közzé-
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tételére, noha jól tudja, hogy némely kicsiny
hitűek megvetik, sőt gyalázzák is majd, 
nemhogy valamelyes épülést merítenének 
belőle, az Úr a következő szavakkal oktatta 
ki öt : \(Olymódon helyeztem el benned ke
gyelmemet, hogy több gyümölcsöt várok 
általa. Azért szeretném, ha azok, akik ha
sonló ajándékokat kaptak tölem, de hanyag
ságból kfwésbbé veszik, ezeket halfva rólad, 
megismerjék a nekik juttatott ajándékot, 
a liáladatossághan gyarapodjanak és így az 
én keeyelmem bennük növekedjék. Ha pedig 
valaki rosszakaratúan gyalázni akarja azo
kat, bűnük legyen őrajtuk, te azonban ár
tatlan maradsz». Ebből megértette Gertrúd, 
hogy az Ur sokszor olyasminek a megtevé
sére ösztönzi választottait, amin mások néha 
megbotránkoznak. Ezt azonban a válasz
tottaknak mégsem szabad elhagyniok azért, 
hogy békességben lehessenek azokkal, akik 
a dolgokat helytelenül ítélik meg. Mert az 
a legjobb béke, ha a rosszat jóval győzzük 
le. Azaz : mikor valaki nem mulasztja el 
azt, ami Isten dicsöségére szolgál. Emellett 
azonban rajta van, hogy ellenkezöit szol
gálatkészségével és szívességeivel megbékél
tesse és legyőzze, mert ilymódon megny<>ri 
felebarátját. Ha pedig mégsem érne el 
semmit, a maga jutalmát azért nem veszti el. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET. 

Nyilvánvaló bizonyságok, melyekkel az úr 
Gertrúdot mások kinyilatkoztatásai révén 

megnyugtatta. 

Meggondolva nyomorúságát és semmisé
gét, Gertrúd nagyon méltatlannak érezte 
magát Istennek azokra a nagy ajándékaira, 
amelyekkel őt elhalmozta. A boldog emlékű 
Mechtild nővérhez fordult tehát, akinek neve 
a kinyilatkoztatások miatt, melyekben ré
szesült, akkortájt a legnagyobb tiszteletben 
állott. Alázatosan kérte őt, hogy a leírt 
kegyelmi adományokra vonatkozólag kér
jen tanácsot az Úrtól. Nem azért tette ezt, 
mintha kétségeskedve ilymódon kívánt 
volna bizonyosságot szerezni a vett aján
dékokról, hanem azért, hogy meg nem érdem
lett voltuk miatt nagyobb hálára gerjedjen. 
Továbbá, hogy erőt merítsen a jövőre is, 
ha méltatlanságának nagysága esetleg két
ségeket akarna benne támasztani. Midőn te
hát Mechtild úrnő erre a szándékra imád
ságba merült, látta az Úr Jézust az angyalok 
ezrei között ragyogó szépségében. Ruhája 
zöldszínűnek látszott, mely belül aranyszínű
nek tündöklött. Látta, amint Gertrúd, akié1 t 
imádkozott, az Urat jobbjával gyöngéden 
átkarolta úgy, hogy baloldala- ahol a szív 
van - szinte odatapadt az Úr szeretetsebé
nek nyílásához. Mechtild csodálkozott és 
szerette volna tudni, mit jelent ez a láto
más. Az Úr ezt felelte : «Ruházatom zöld 
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színe, mely belül aranyszínnel ékes, azt je
lenti, hogy istenségem működése egészen 
szeretetböl virul ki és hoz virágot. Gertrúd 
lelkében ez teljesen így van, az zöldel és 
virágzik. Abból pedig, hogy szívét oldal
sebemhez látod tapadni, tudd meg, hogy 
én az ő szívét olyképen készítettem el a 
magam számára, hogy istenségem beléára
dását minden órában közvetetlenül magába 
fogadhatjan. Ekkor Mechtild még tovább 
kérdezősködött: «Vajjon adtál-e, Uiam, en
nek a te választottadnak olyan ajándékokat, 
hogy azoknak, akik ügyesbajos dolgaikban 
hozzá fordulnak, a te ismereted igazsága sze
rint biztos választ adhat? Igy mindazok, 
akik az ö útján keresnek segítséget az igazi 
üdvösségre, azt valóban meg is találják, 
amint azt neki megígérni méltóztattál Uram, 
azokkal a szavakkal, melyeket ö alázatos
ságból veiern közöltn. Az Úr nagy jóakarat
tal ekép válaszolt: «Igenis, én azzal a kü
lönös kiváltsággal ruháztam föl Gertrúdot, 
hogy aminek elnyerését valaki őáltPla le
méá, azt el is nyeri. Akit pedig ö a <>zent
áldozásra méltónak ítél, azt az én irgalmas
ságom sohasem fogja méltatlannak t8kin
teni. Sőt, ha valakit a szentáldozásra buz
dít, én arra különös szeretettei tekintek s ő 
mindig az én isteni ítéletem szerint fogja 
mérlegelni és megítélni azok kisebb vagy 
nagyobb hibáit, akik kérdésükkel hozzá for
dulnak». És még hozzátette az Úr: «Vala
hányszor Gertrúd szólni akar valakinek, 
sóhajtsan föl előbb hozzám s ilymódon 
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fogadja magába isteni Szívem sugallatát. 
Amit ekkor mond, az igaz lesz, mivel sem 
ö, sem hallgatói nem csalatkozhatnak abban, 
hogy az én isteni Szívem titkát tárják föl 
szavai>>. Az Úr még ezt is mondta: «Sza
vaidnak megbízható tanuságát Gertrúd őrizze 
meg lelkében. És ha majd hosszabb idő 
mulva úgy találja érezni, hogy a nyert ke
gyelem különbözö foglalatasságai következ
tében egy kissé megfogyatkozott - amint 
ez nem egyszer történik - : azért ne veszítse 
el bizairnáL Én a mondott kiváltságos aján
dékokat benne élete minden napján csor
bítatlanul megőrzöm». 

Máskor megint kérdezte Mechtild úrnő 
az Urat, honnan van az, hogy minden órá
ban siet végrehajtani azt, ami épen akkor 
eszébe jut. Hogy l')lkiismeretét illetően 
mindegy, ha imádkozik, vagy ír, vagy ol
vas, vagy felebarátját oktatja, feddi vagy 
pedig vigasztalja. Az Úr válaszolta : ccÉn 
az én Szívemet oly kegyesen és oly elvá
laszthatatlanul összekapcsoltam Gertrúd lel
kével, hogy akaratommal mindenben oly 
tökéletes összhangban van, mint a test tag
jai összhangban vannak magával a testtel. 
Mint mikor az ember azt gondolja szívé
ben : tedd ezt ! A kéz azonnal engedelmes
kedik és megmozdul, hogy végrehajtsa. Mi
kor meg azt gondolja: nézd ezt l A szem 
engedelmeskedve rögtön fölnyílik. Épen úgy 
Gertrúd is, az én közreműködésem folytán, 
gyakran időzik nálam, hogy ilymódon min
den órában végrehajtsa azt, ami abban az 
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órában szándékom. Mert én akép választot
tam öt lakóhelyemül, hogy akarata s jó
akaratának működése oly bensőleg össze
forr Szívemmel, mintha jobbom volna, mely
lyel azt végzi, amit én. Értelme is mintegy 
szem gyanánt szolgál nekem, midön meg
ismeri, amiben gyönyörködöm. Lelkének 
buzgósága olyan nekem, mint a nyelv, mi
dön a lélek ösztönzésére azt mondja, amit 
én szándékozom. Okossága a szagló érzékek 
szerepét tölti be szolgálatomban, mert irgal
masságomat odahajtom, ahova ö fordult 
szeretö részvétéveL Szándéka pedig mintha 
lábam volna, mivel csak arra törekszik, amit 
nekem illik végrehajtanom. Innét van az, 
hogy az én lelkem ösztönzésére mindig siet
nie kell, hogy az egyik dolog elintézése utitn 
haladéktalanul kész legyen a másikra. Ne 
nyugtalanítsa Gertrúdot lelkiismeretében az 
sem, ha valamely megszakott gyakorlatát 
el kell hagynia, mivel akaratom egy másik 
dologban teljesültn. 

Egy valaki, aki egyáltalán nem is ismerte 
Gertrúdot, csak imádságaiba ajánlotta ma
gát. Egy alkalommal ez az ember Gertrúdért 
imádkozva, ezt a fölvilágosilást nyerte a 
jó Istentől : «Én Gertrúdot lakóhelyül vá
lasztottam ki magamnak. Gyönyörűségemre 
van, hogy mindaz, amit. az emberek benne 
szeretnek, az én művem. És pedig oly fok
ban, hogy aki nem érti meg benne a belsőt, 
a szellemit, legalább külsö ajándékaimat sze
reti benne : ügyességét, ékesszólását és más 
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hasonlókat. Azért távolítottam el öt min
den rokonától,1 hogy senki se szeresse öt 
a vérség köteléke miatt, hanem egyesegyedül 
énmiattam. 

Egy másik nővér, mikor Gertrúd ~éré
sére érte imádkozott, kérdezte az Urtól, 
honnét van az, hogy e szűz évek hosszú 
során át Isten érezhető jelenlétének tudatá
ban volt. Véleménye szerint ugyan nagyon 
hanyagul élt, mégsem követett el soha oly 
súlyos vétket, hogy vele Isten haragját 
vonta volna magára. Az Ú r így válaszolt : 
((Hogy sohasem mutatkozom Gertrúdnak 
haragosnak, annak az az oka, mert ő saját 
magára vonatkozólag minden művemet igaz
ságosnak és a legjobbnak tudja. Nem tehe
tek semmi olyant, ami öt nagyon meg
zavarná. Sőt ! Ellenkezőleg ! Ha valami kel
lemetlenség éri őt, ennek súlyát mindig meg
könnyíti nála az a tudat, hogy ez az én 
gondviselésern intézkedéséből történt. Ber
nát szavai szerint : ((Lehetetlen, hogy aki
nek Isten tetszik, az ne tessék az Istennek», 2 

mindig kegyesnek rnutatom magamat hozzá. 

Midön Gertrúd megtudta, hogy az Úr 
kegyességében így nyilatkozott róla, hála
érzetében a legforróbb köszönetet rnondott 

1 E szavak úgy tüntetik fel Gertrúdot. hogy nem 
voltak rokonai, b8rátai. Joggal következtethetjük 
tehát, hogy szülei korán elhaltak s testvérei, rokonai 
- legalább közelben - nem voltak. Hiányzottak 
ismerősei is, minthogy távol vidékről származott. 

a Sze nt Bernát az Énekek énekéről, XXIV. 8. 
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ezért neki s többek között e szavak törtek 
elö szívéböl: «Hogyan lehetséges az Uram, 
hogy a te jóságod oly sok és nagy hibámra 
szemet húnyni kegyeskedik? Hisz semmi
képen sem az én erényem az oka annak, hogy 
a te nagy tökéletességű cselekvésmódodban 
természetszerűleg tetszésemet találom, ha
nem inkább a te tökéletes boldogságodn. 
Erre az Úr öt a következő hasonlattal ok
tatta : «Ha egy olvasó valamely könyv be
tűit oly kicsinynek találja, hogy csak nehe
zen tudja elolvasni, szemüveget vesz, így 
az írás nagyobbnak látszik. A nagyítás nem 
az írás, hanem a szemüveggel történik. Igy 
pótolom én is jóságom bőségével azt a töké
letlenséget, amit benned esetleg találok)). 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

Gertrúdnak Istenhez való bizalmasabb köze
ledése. 

Midön néha Gertrúd huzamosabb ideig 
nem tapasztalta az Úr látogatását, emiatt 
semmi kellemetlenséget sem érzett. Ezért 
egy alkalommal megkérdezte az Urat, mi 
ennek az oka? Az Úr ezt felelte : «A túl
ságos közelség néha gátolja a barátokat ab
ban, hogy egymást tökéletesen szemléljék. 
Ha valakit megölelünk vagy megcsókolunk, 
abban a pillanatban nem láthatjuk az ar
cáb. E szavakból megértette Gertrúd, hogy 
a kegyelem megvonása néha nagyon gyara
pítja érdemünket. E megvonás következté-
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ben azonban semmiben sem lanyhuljon el 
az ember, jólehet nehézséggel kell küzdenie. 

Ezért mikor Gertrúd egyszer azon tünő
dött, hogy miért látogatja öt az Úr kegyel
meivel most máskép, mint azelőtt, így szólt 
hozzá az Úr : «Eleinte gyakrabban oktatta
lak feleletek útján, hogy másokkal közölhesci 
akaratomat. Most azonban csak lélekben 
éreztetem veled - mialatt imádkozol -
sugallataimat, amelyeket néha nagyon ne
héz volna szavakban kifejezni. Igy tehát 
kincstárban gyüjtöm össze kegyelmem gaz
dagságát azzal a szándékkal, hogy benned, 
mint a völegény minden titkát ismerő je
gyesben, mindenki megtalálhassa azt, amit 
keres. Akihez azonban már nem illenék, 
hogy felfedezze a völegény titkait, amelyek
hez a kölcsönös bizalom kegye folytán jutotb. 

Mikor tehát Gertrúd valamely neki aján
lott ügyért imádkozott, úgy tapasztalta ma
gában, nem tudja, fölkelteni az akaratot az
iránt, hogy az Ur válaszoljon neki, mint 
ahogy régebben tenni szokta. Azért most 
megelégedett azzal, hogy valamely dologra 
vonatkozólag érezte az imádságra való belső 
ösztönzést. Ez esetben az isteni sugallat 
bizonyossága adta meg neki azt a biztossá
got, melyet azelőtt az isteni válasz nyujtott. 
Hasonlóképen : ha valaki tanácsot vagy vi
gasztalást keresett Gertrúdnál, legott érezte 
magában a kegyelem kiáradását oly hatá
rozottsággal, hogy válaszában állításának 
igazságáért kész lett volna elszenvedni a 
halált is, bár azelőtt arról a dologról sem 
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írásban, sem szóban nem értesült, sőt még 
csak nem is gondolt rá. Ha pedig valamiért 
imádkozott és az Úr semmit sem nyilat
koztatott ki neki, Gertrúd nagy gyönyörű
ségét találta abban, hogy Isten bölcsesége 
oly kifürkészhetetlen és oly elválaszthatat
lanul egyesülve van jóságos szeretettel. Épen 
azért a legbiztosabban járunk el, ha min
dent ráhagyunk. Ez jobban tetszett Ger
trúdnak, mintha Isten titkainak rejtekeit 
kikutathatta volna. 

Vége az első könyvnek. 



\1 AS O D I K K Ö N Y V. 

A második könyv tartalma. 
(Lansperger· utfln.l 

A második könyvet Szent. Gertrúd maga 
írta annak indítására, aki IF•lkét irányította. 
Ez a könyv nagyon áhítatos és hasznos 
mindenkinek. Gertrúd személyében nem
csak oktatást nyujt, hanem egyúttal p~l
dát is, hogyan kell lélek szerint benső éle
tet élnünk. Megmutatja, hogyan kell a ma
gunk fogyatkozásait, tökéletlenségét meg
ismernünk, a jó Isten előtt azokat megsirat
nunk, hogyan kell ezért magunkat megvet
nünk. És végül: hogyan kell napról-napr·a 
tökéletesebb életre törekednünk. Megtanít 
továbbá arra, hogy Istent és az ö jótéte
ményeit magasztaljuk, értük hálát adjunk 
s minden jót arra a forrásra vezessünk 
vissza, amelyből származott. Megtanuljuk 
még azt is, hogy az Istentől vonzott lélek 
mikép gondolkozzék, mit tulajdonítson a jó 
Istennek és mit magának. Végül: micsoda 
különbséget kell tennie a saját értelme és 
Isten Lelkének ihletése között, hogy a jó 
lstennel való szeretetbeli egyesülésre eljut
hasson. 

Dr. Domb! : Szent Gertrúd. 5 65 



ELŰSZÓ. 

A kegyelem elny~rése ut án való kilencedik 
évben,1 nagycsütörtök napján, mialatt Ger
trúd a többi nővérek közt volt és várta, míg 
az Úr testét egy beteghez viszik, a Szent
lélek nagyon erős ihletését érezte magában. 
Megragadta tehát az oldaláról lecsüngő táb
lácskát s azt, amit szívében a J egyesével 
való bizalmas társalgá<> közben érzett, mély
séges hálaérzettel s az ő dicsőségére saját
kezűleg a következő szavakkal kezdte le
írni : 

ELSŐ FEJEZET. 

Hogyan látogatta meg Gertrúdot először az 
úr, a magasságból támadó. 

A teremtetlen Bölcseség mélysége hívja 
föl a csodálatos mindenhatóság mélységét 
annak a csodálatraméltó jóságnak dic~>őí
tésére, amely a te irgalmasságod dagadó 
árjából az én nyorq.orúságom völgyének egész 
fenekéig lefolyt. Eletem huszonhatodik évé
ben, Szűz Anyád tisztulása előtt való hét
főn, január 27-én kompletórium után, al-

1 A kinyilatkoztatások kegyelmét érti, melyben 
először 1281-ben részesült. Ezt a sajátkezű följegy
zést tehát 1289-ben kezdte lrni. 
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konyattájt tö1tént, hogy te, ó Igazság, ó 
Istenem, ragyogóbb minden fénynél, de egy
szersmint bensöbb minden titoknál, elhatá
roztad sötétségem sűrűségének eloszlatását. 
Ezt azzal kezdted meg, hogy szelíden és gyön
géden lecsillapítottad azt a vihart, amelyet 
egy hónappal előbb szívemben támasztottáL 
Ezzel a viharral,· azt hiszem, hiúságom és 
kíváncsiságom tornyát szándékoztad ledön
teni, amellyé büszkeségem növekedett. Ám
bár - ó mily hiába ! - a szerzetes nevet 
és ruhát viselem, hogy talán ilymódon meg
találod azt az utat, amelyen megmutatha
tod nekem üdvösségedet. 

A mondott órában tehát a hálóterem kö
zepén álltam. Épen fölemeltem fejemet, me
lyet a rendben dívó szokás szerint tisztelet
tel hajtottam meg egy szemben jövő nővér 
előtt. Ekkor egy szeretetreméltó és bájos, 
körülbelül tizenhatéves ifjút pillantottam 
meg magam mellett. Jóságos arccal és sze
líd szavakkal így szólt hozzám : ((Gyorsan 
megjön üdvösséged. Miért epeszt a bánat? 
Vajjon nincs tanácsadód, hogy a fájdalom 
így megváltoztatott ?))1 Mialatt ezt mondta, 
bár tudtam, hogy testben a mondott helyen 
vagyok, mégis úgy tetszett, mintha a kóru
son lennék, abban a szögletében, ahollanyha 
imádságomat szoktam végezni. Ott ezeket 
a szavakat hallottam : ((Megmentelek és meg
szabadítalak, ne félj b> Erre úgy láttam, 
hogy egy gyöngéd kéz tartja jobbomat, 

1 Responsorium advent 2. vasárnapján. 
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mintha csak ezt az ígéretét akarná megerő
síteni, így folytatta : «Ellenségeimmel a föl
det nyaltad s tövisek között kóstolgattad a 
mézet. Térj vissza hozzám végre és én meg
ittasítalak isteni gyönyörűségem árjávah). 
Ezen szavakra körülnéztem s köztem és 
közte, vagyis tőle jobbra, nekem pedig bal
kéz felül egy végtelen hosszúságú sövényt 
láttam, melyet sűrű tüskebozót födött. Se
hol sem volt nyílás, hogy azon át az ifjú
hoz juthattam volna. Mikor így tépelődve, 
vágyakozva és mintegy elepedve álltam ott, 
őmaga hirtelen megragadott, fölemelt s maga 
mellé állított. 

Mivel azonban a kezén fölismertem ama 
sebek fönséges ékköveit, amelyek megsem
misítik a mindnyájunk ellen !'3zóló végzés 
kéziratát,1 dícsérlek, imádlak, áldalak és 
hálát adok bölcs irgalmasságodnak és irgal
mas bölcseségednek, amiért te, én Terem
tőm és Megváltóm, ilymódon törekedtél 
féktelen nyakamat édes igádba hajtani és 
gyöngeségemnek megfelelő üdítő italt ké
szítettél számomr"\. Ettől kezdve lélekben 
megújulva, derült örömmel kezdtem kene
teid illatában előrehaladni. Édesnek talál
tam igádat, könnyűnek terhedet, melyet 
azelőtt kevésse' még elviselhetetlennek tar
tottam. 

1 Kol. 2, 14. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

A sziv megvilágosítása. 

Üdvözlégy, üdvösségem és lelkem vilá
gossága J Adjon hálát neked mindaz, amit 
az ég szélesség~, a föld kereksége s az örvény 
mélysége körülfog. Adjon hálát azért a sza
katlan kegyelemért, amellyel lelkemet szí
vem bensejének megismerésére és megfon
tolására vezetted, amire azelőtt ugyancsak 
édeskevés gondom volt. Gondos megtekin
tés után több dolgot találtam szívemben, 
ami a te végtelen tisztaságodat sérthette. 
De máskülönben is, oly nagy volt benne a 
rendetlenség és ziláltság, hogy neked, ki 
benne akartál lakni, semmiképen sem nyujt
hatott otthont. Nagy nyomorúságom nem 
tartott vissza téged, én édes Jézusom attól, 
hogy ama napokban, mikor tested és véred 
életadó táplálékához járultam, gyakrabban 
méllass látható jelenléted kegyelmére. Bár 
nem láttalak világosabban, mint ahogy szür
kületkor szoktuk látni a tárgyakat, ezen 
jóságos leereszkedésed által mégis arra ösz
tönözted lelkemet, hogy törekedjék veled 
minél bensőbben egyesülni, téged minél tisz
tábban szemlélni és szabadabban élvezni. 

1\Iialatt elhatároztam magamat arra, hogy 
ennek elérésére törekszem - Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén, midőn Mária szűz 
méhében az emberi természetet magaddal 
Pljegyezted -te, aki mielött hozzád fohász
kodnánk, már mondod : Ime, itt vagyok ! -
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megelőzted azt a napot s engem, legméltat
lanabb termtményedet, már az ün11ep vigi
liáján megleptél édességed áldásaival. 

Szóval azonban nem tudom méltóan ki
fejezni, miképen látogattál meg akkor, ó 
Magasságból Támadó, mélységes szereteted
ben és édességedben. Add meg azért, kegyel
mek osztogatója, add meg nekem, hogy szí
vem oltárán a v!gasság áldozatát mutathas
sam be neked. Ohajtásarn szerint pedig ta
pasztaljam én és összes választottaid is ezt 
az édes egyesülést és egyesítő édességet. Ha 
megvizsgálom előbbi életem folyását, igaz
ság szerint meg kell vallanom, hogy tiszta 
kegyelem volt az, amelyben engem ingyen 
és egészen érdemetlenül részesítettéL Attól 
kezdve ugyanis a te ismereted nagyobh vilá
gosságával ajándékoztál meg engem és így 
mindig jobban vonzott a te édes szereteted, 
mint amennyire sujto:tt szigorúságod meg
érdemlett büntetése. A1-ra azonbali nem em
lékszem, hogy ezt azokon a napokon kívül 
is élveztem volna, mint mikor királyi aszta
lod gyönyörűségéhez járultam. Nem tudom, 
a te bölcs gondviselésed rendelte-e így, vagy 
pedig az én nagy hanyagságarn okozta ezt. 

HARMADIK FEJEZET. 

Az úr lakásának kedvessége. 

Húsvét és Urunk mennybemenetelének 
ünnepe között egy napon a príma előtt az 
udvarba léptem és a halastó mellé ülve szem-
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léltem a hely kedvességét, mely nekem na
gyon tetszett. Tisztán folydogált a víz, zöl
delő fák vetlék azt körül, madarak, főképen 
galambok röpködtek. Nagy gyönyörűséget 
szerzett, hogy mindezt egy rejtett ülőhely 
meghitt nyugalmában élvezhettem. Ott az
tán elgondolkodtam, hogy mit i-; kívánhat
nék még· ezenfelül ! Az a vágyam támadt, 
hogy bárcsak volna valakim, egy kedves, 
szerető s igazán megértö lélek, aki magá
nyomban vigasztalásomra lenne. Ekkor te, 
én Istenem, mérhetetlen gyönyörűség for
rása, aki - mint niszem - ennek az elmél
kedésnek úgy kezdetét mint végét is ma
gadra irányítottad, a következő suL'ahattal 
bátorítottál, hogy szóljak hozzád: Ha kegyel
meidnek árját folytono-; hálaadáshal vissza
öntöm beléd, mint ahogy az a vízzel törté
nik; - ha az erények gyakorl?ta által fák 
módjára növekszem ; - ha jócselekedetek
kel viruló fák módjára zölclelek, kivirágLom; 
- h11 a földi dolgokat megvetve, galambo!{ 
példája s1.er·int szabnd repüléssel az ég felé 
szállok ; - ha érzékeimmel a külsö világ 
zajától elzárkózva, l!Jlkemben egyedül csak 
veled foglalkozom: O U ram Jézusom, akkor 
szívem minden gyönyörűséggel teljes lakó
helyet fog neked nyujtani. 

Míg ama nap folyamán ezek a gondola
tok egészen lefoglalták elmémet, este, mi
dőn lefekvés előtt imádkozni letérdeltem, 
hirtelen ez az evangéliumi rész jutott eszem
be: ((Ha valaki szeret engem, az én beszéde
met megtartja ; és Atyám is szeretni fogja 
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öt és hozzája megyünk és lakóhelyet szer
zünk nála)).1 Földies szívem érezte, hogy te 
nyilván megérkeztél hozzá. Ú, bár tudnék, 
bár ezerszer tudnék egy egész tengert vérré 
változtatva keresztül vezetni fejemen, hogy 
legalább így lemoshatnám a szennyet az én 
mélységes nyomorúságomról, melyet te, el
gondolhatatlan méltóságú Végcélom, laká
sodul választottál. Vagy legalább egy órára 
kivehetném szívemet s izzó szénnel aprán
ként átvizsgálhatnám, hogy salakjától ekép 
megtisztulva, ha nem is méltó, de legalább 
nem oly kegyetlenül méltatlan lakóhelyet 
nyujtana neked. Mert azon órától, én Iste 
nem, hol kegyesebbnek, hol szigorúbbnak 
mutattad magadat hozzám aszerint, amint 
életem tökéletesebb vagy hanyagabb lett. 
Ámde, az igazat megvallva, a leggondosabb 
javulás, amelyre néha-néha egy pillanatra 
szert tettem, ha egész életemen át tartott 
volna, még akkor sem érdemelbette volna 
meg egyetlen, legszigorúbb megüyilatko
zásodat sem, melyben sokféle gonoszsá
gom és nagy vétkeim után valaha részesítet
tél. A te nagy kegyességed gyakran inkább 
szomorúnak, mint haragosnak mutat téged 
bűneim miatt. Úgy gondolom, hogy tü•el
med nagyobb erejét nyilatkoztatod ki, mi
kor oly sok fogyatkozásomat nyugodtan el
viseled, mint midön földi életedben az áruló 
Júdást eltűrted. 

Ámbár elmém el-elkalandozott s a földi 

1 J án. tt., 23. 
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rlolgokban kerestem örömömet, megts mi
helyt szívembe szálltam, mindig azonnal 
megtaláltalak, attól az órától kezdve egé
szen mostanig. Pedig már kilenc éve van 
annak. Csak egyszer történt ez alól kivétel : 
Keresztelő Sze nt J án os ünnepe előtt tizen
egy napon át. Az oka azt hiszem egy vilá
gias beszélgetés volt. Egy csütörtöki napon 
kezdődött s tartott az ünnep vigiliájáig, 
amely hétfőre esett. Ekkor Szent Mise köz
ben a te édes leereszkedésed és csodás, sze
rető jóságod reám tekintett, aki elvetemült 
oktalanságomban nem is gondoltam arra, 
hogy ezt a nagy kincset elvesztettem. Csak 
most bámulok a lelki vakságon, amely el
fogott. Mert nem emlékszem, hogy miatta 
szomorkodtam, vagy visszaszerzésére csak 
némileg is vágyakaztarn volna. Talán azt 
akartad, hogy magamon tapasztaljam azt, 
amit Szent Bernát mond : «Ha futunk tőled, 
nyomunkban vagy. Ha hátat fordítunk, 
szembe kerülsz velünk. Könyörögsz és meg
vetünk. De sem gyalázat, sem megvetés nem 
gátol meg abban, hogy fáradhatatlan igye
kezettel ne vonj bennünket ahhoz az öröm
höz, melyet szem nem látott, fül nem hal
lott s emberi szívbe föl nem hatoltn. Amint 
kezdetben érdemem nélkül, úgy később an
nak ellenére, amit érdemeltem - minthogy 
visszaesni nagyobb roso;;z mint elesni - újra 
kegyes voltál megadni üdvötadó jelenléted 
örömét, amely a jelen óráig tart. Ezért be
mutatom neked azt a dícséretet és hála
adást, amely a teremtetlen Szeretetböl indul 
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kis minden teremtményre az istenség mond
hatatlan gyönyörűségével kiárad. 

Ennek a nagy ajándéknak megőrzéseért 
fölajánlom neked azt a fönséges imádságot 
is, melyet véres verejtékezésed tanusága sze
rint a halálfélelem szenvedése tett bensősé
gessé, a szeplötelen ártatlamág buzgóvá s az 
istenség szeret<Jte hatásossá. Ennek az imád
ságnak ereje által egyesíts veled teljesen s 
szívemben vonj magadhoz, hogy amikor 
mások javára külsö dolgokkal kell foglal
koznom, csak részben kössenek le azok. Ha 
azután velük a te dicsöségedre a legtökéle
tesebben végeztem, azonnal bensömben hoz
zád térjek vissza egészen, . mint ahogy a 
rohanó vízár az akadályokon át is a mély
ségbe szakad. Add meg nekem minél gyak
rabhan a benned való elmerülésnek s a te 
jelenlétednek kegyelmét. Vezess oly töké
letességre, aminőre igazságosságod és irgal
masságod elvezethet egy testének súlya alatt 
görnyedő s neked ellentálló lelket. Engedd, 
hogy utolsó sóhajomat a te ölelésed és bol
dogságat adó csókod között leheljem ki és 
lelkem haladéktalanul ott találja magát, ahol 
te időtlenül és megosztatlanul, virágzó örök
kévalóságban élsz és uralkodol az Atyával 
és Szentlélekistennel együtt mindöröktöl 
mindörökké. Ámen. 
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NEGY EDIK FEJEZET. 

Krisztus szentséges sebeit Gertrúd szfvébe 
nyomja. 

A kegyelem zsengéinek ezen idejében 
amint gondolom, az első vagy második év
ben télnek idején, egy könyvben a követ
kező kis imádságot találtam: ((Uram Jézus 
Krisztus, élő Istennek Fia, add meg nekem, 
hogy teljes szívemből, tökéletes vágyakozás
sal és szomjúhozó lélekkel epedjek utánad. 
Tebenned éljek, ki legédesebb és legszere
tetreméltóbb vagy s egész lelkemmel foly
ton feléd, igaz boldogságom felé sóhajtoz
zam. Nagyirgalmasságú Uram! írd sebei
det drágalátos véreddel szívembe, hogy ben
nük olvashassam fájdalmadat, szeretetedet. 
Sebeidnek emlékezete maradjon meg foly
ton szívemben, hogy szenvedéseid iránt rész
vét támadjon és szeretetednek tüze föl
gyulladjon bennem. Add, hogy minden te
remtmény értékét veszítse szememben s 
egyedül te légy édes az én szívemnekn. 

Hálásan vettem ezt az imádságot, buz
gón ismételgettem. És te, aki az alázatosak 
kívánságát sohasem veted meg, ott voltál, 
hogy imádságomat élővé tedd. Ugyanis rö
vid időre rá, még azon a télen egy ve<;perás 
után az étkező teremben ültem egyik rendi 
nővérem oldalán, aki előtt az eféle dolgokra 
vonatkozó titkomat bizonyo<: fokig föl szak
tam tárni. Ezt az olvasó lelki javára szö
vöm közbe, mert sokszor éreztem, hogy az 
ilyen föltárások alkalmával áhítatom heve 
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fokozódott. Nem tudom ugyan biztosan 
én Uram és Istenem, vajjon a te Lelked 
indított-e e~re, vagy valamely tisztán em
beri érzés. Ugy hallottam valakitől, aki jár
tas volt a természetfölötti életben, hogy a 
lelkiélet titkait hasznosabb föltárni egy olyan 
valaki előtt, aki nemcsak jóságával és ra
gaszkodásával közel áll hozzánk, hanem te
kintélyben és tiszteletben is fölöttünk áll. 
Ha mégis emberi érzületből eredt volna, 
annál méltányosabb, hogy a háladatosság 
örvényébe merüljek, minél kegyesebben egye
sítetted én Istenem, a te megbecsülhetetlen 
értéked aranyát az én alacsonyságom sarával. 

A mondott órában tehát, midőn emlékeze
temet ez a gondolat foglalta le, úgy érez
tem, hogy Isten megadta nekem legméltat
lanabbnak mindazt, amit az említett imád
ságban már régóta kértem tőle. Lélekben 
megismertem, hogy szívembe mintegy tes
tileg belenyomtad szentséges sebeidnek imá
dandó jegyeit. Ezekkel a sebekkel meggyó
gyítottad lelkemet és édes szeretetednek ita
lát nyujtottad nekem. De méltatlanságom 
ezzel még mindig nem találta kimerítve jósá
god mélységét, hanem határtalan bőkezűsé
gedtől még egy nagy ajándékot nyertem.Vala
hányszor ugyanis az <<Áldjad én lelkem az 
Uratn1 kezdetű zsoltár öt versével lélekben 
üdvözölni kívántam a szeretetnek ezeket a 
szívembe nyomott pecsétjeit, sohasem ma
radtam valami különös jótétemény nélkül. 

l 102. 
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Az első versi'e : «Áldjad én lelkem az 
Uratn - áldott lábaid sebeibe lerakhattam 
vétkeim minden I'ozsdáját és a világias örö
möket. Azután a második versre: <<Áldjad 
és ne feledd eh - a szeretet fürdőjében, 
amelyből vér és víz fakadt számomra, le
moshattam a testi és mulandó gyönyörűség 
minden szennyét. A harmadik versre : <<Ki 
megkegyelmez)) - a baloldali sebhez lelki 
pihenőre siethettem s mint a galamb a szik
lában, fészket rakhattam. Azután a negye
dik versre : «Ki a veszedelemből kiszaba
dib - a jobboldali sebhez járulva, bőven 
megtaláltam s magamévá tehettem mind
azt, ami nálam az erények tökéletességéből 
hiányzott. Ezekkel aztán méltóképen föl
ékesítve, az ötödik ve1·sre: «Ki betölt jók
kain - a te forrón óhajtott, édes jelenléted 
teljes boldogságát élvezhettem. 

Megvallom, hogy ezzel enyém lett min
den, ami az imádság kéréseinek tárgya :tud
niillik az, hogy seheidben olvassam fájdal
madats egyszersmint szeretetedet. Ö, de csak 
rövid ideig tartott mindez. Nem mondom, 
hogy te vetted el tőlem, hanem inkább ma
gam ellen panaszkodom, mert saját hálát
lanságom és hanyagságom folytán vesztet
tem el azokat. Végtelen irgalmasságod és 
szereteted azonban az első és nagyobb aján
dékot -tudniillik sehhelyeidet - érdemeim 
nélkül is megőrizte számomra a mai napig .. 
Dícséret és hála neked ezért mindöröktől 
mindörökké. Ámen. 
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ÖTÖ D IK FEJ E Z E T. 

A szeretet sebe. 

Hét évvel ezután, ádvent előtt, a te ösz
tönzésedre - ki minden jónak szerzője 
vagy - egy rendi nővéremet arra kötelez
tem, hogy a feszület előtt imádságába na
ponkint e szavakat szője be értem : A te 
megsebesített Szívedre, szegezd át jóságos 
Uram az ő szívét szereteted nyilaival úgy, 
hogy semmi földiest ne tartalmazhasson, ha
nem egyedül a te istenséged ereje vegye őt 
hatalmába. Azt hiszem, ennek az imádság
nak köszönhetem, hogy azon a vasárnapon,! 
melyen a Gaudete in Domino-t- Örvendez
zetek az Úrban - éneklik, a szentáldozás
hoz való járulásom alkalmával, nagy vágyat 
öntöttél lelkembe. Ez arra indított, hogy e 
szavakban törjek ki: uUram, megvallom, 
érdemeim szerint nem vagyok méltó arra, hogy 
ajándékaid legkisebbikét vegyem. A jelen
levők érdemeiért és vágyakozásáért ese
dezem jóságodhoz, hogy szereteted nyilával 
szegezd át szívemetn. Ekkor részint a kegye
lem belső kiáradásából, részint pedig a ke
resztre feszített képeden megnyilatkozó bi
zonyos jelből legott megéreztem, hogy ké
résem ereje Szívedhez jutott. Mikor az élet
adó szentség vétele után imádkozó helyemre 
visszatértem, úgy tetszett, mintha egy fes
tett feszület jobboldalából -tudniillik oldal-

1 Ádvent 3. vasárnapja. 
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sebéből - nyílhegyes napsugár törne elő. 
Ez látszat szerint először megnyúlt s azután 
összehúzódott, majd megint megnyúlt és lel
kemet egyideig k1:ldvesen vonta magához. 
De még ilymódon sem elégült meg vágyam 
addig a szerdáig, mikor Szent Mise után 
híveid megemlékeznek imádandó megteste
sülésedről és az angyali üdvözletről. Az én 
figyelmem is - habár kevéssé méltóan -
arra irányult, mikor íme megjelentél előt
tem s egészen váratlanul sebet nyomtál szí
vembe e szavakkal : «<tt folyjon össze min
den érzelmed hullámzása. Minden gyönyö
rűséged, reményed, örömöd, fájdalmad, félei
rned s más egyéb érzelmeid az én szeretetem
ben gyökerezzenek !>) 

Ekkor hirtelen eszembe jutott, amit egy
szer hallottam. A sebre fürdö, kenet és kö-

. telék szükséges. De hogy ezt hogyan csele
kedhetem meg, akkor még nem világosítot
tál föl egészen. Csak késöbb tártad föl előt
tem világosan egy nővérem által, aki -
amint remélem - sokkal állhatatosabban 
és gyöngédebben szoktatta hozzá lelki füleit 
a te szereteted sugallataihoz, mint én. Ó 
azt tanácsolta, hogy szakadatlan buzgóság
gal tiszteljem kereszten függö Szentséges Szí
ved szeretetét. Forró szereteted árjából me
rítsem az áhítat vizét minden elkövetett sér
tésem lemosására és az édes szeretet árjából 
a háladatosság kenetét szerezzem meg min
den megpróbáltatás ellen. Az erős szeretet 
hathatóságából készítsem a megigazulás kö
telékét, hogy minden gondolatomat, szava-
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mat és cselekedetemet reád irányítsam és 
így elválaszthatatlanul hozzád tapadjak. 
Amit én itt rosszul tettem, pótolja a szeretet 
ereje, rnelynek teljessége lakik abban, aki a 
te jobbodon ül s mégis cso!lt lett az én 
csontomból, test az én testemből. Öáltala 
ajánlom föl neked panaszomat, melyre lel
kem gyarlóságaim láttára fakad, mert gon
dolattal, szóval és cselekedetekkel oly sok
féleképen megbántottam a te isteni nagy
lelkűséged jóságaL Különösen pedig azáltal, 
hogy föntemlített ajándékaidat oly hűtle
nül, hanyagul és tiszteletlenül használtam 
föl. 

Te tudod, Istenem, ki előtt nincsen semmi 
titkom, te tudod, hogy ez a körülmény kény
szerít szinte akaratom ellenére mindezek le
írására. Az a tapasztalatom, hogy én ma
gam úgyszólván semmi haladást sem tettem 
ajándékaid következtében. Nem engedik el
hinnem, hogy csakis nekem szántad azokat. 
Épen azért, ó kegyelmek osztogatója, ki oly 
önkéntes és meg nem érdemlett adományok
ban részesíteUél engem, engedd kegyelme
sen : aki ezeket olvassa, mint jó barát, leg
alább részvétet érezzen szívében irántad 
azért, hogy a lelkekért való buzgalmad íly 
királyi drágakövet oly hosszú ideig hagyott 
az én szívem iszapos fenekén. Dícsérve és 
imádva magasztalja szívének és ajkának 
szavával a te irgalmasságodat és mondja : 
((Áldalak téged, ó Istenem és örök Atyám, 
kitől származik minden. Téged illet a dí
cséret és hatalom, az áldás és dicsőség l)) 
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llymódon legalább némi elégtételt nyujt 
neked az én mulasztásomért. 

Gertrúd itt abbahagyta az írfJsl októberig. 

HATODIK FEJEZET. 

Az Ur dicsőséges látogatása karácsony ün
nepén. 

Ó, elérhetetlen m~gassága a csodálatra
méltó H alalomnak! O, örvénylő ~élysége 
a kifürkészhetetlen Bölcseségnek ! O, mér
hetetlen szélessége a kívánatos Szeretelnek ! 
Mily hatalmasan megdagadtak a te méz
édes Istenségednek nektárpatakjaL Mily bő
ségesen kiáradtak rám, kimondhatatlanul 
nyomorult és hanyagságainak, hibáinak ho
mokjában csúszó férgecskére. Miért van az, 
hogy én zarándokságom számkivetettségében 
csekély tehetségemhez képest hangot adhatok 
annak a boldogító gyönyörüségnek és édes 
boldogságnak, amely által az ember a jó 
Istenbe ömlik s egy lélek lesz vele. 

Azon a szentséges éjtszakán - midőn 
az istenség édes harmatát hullatta s mézzel
folyóvá lettek az egek - lelkem elmélkedés
ben próbált közeledni s áhítatgyakorlatban 
törekedett szolgálatot teljesíteni annál a 
mennyországot is elragadó szülésnél, ahol 
mint sugarát a nap, világra hoz,ta a Szűz 
Fiát., az igaz Istent és Embert. Es történt, 
hogy e most szület.ett édes Kisdedet Szüz 
Anyja pár pillanatra megmutatta lelkem-
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nek, majd fltnyujtotta és én szívembe fogad
tam azt, akiben mérhetetlen tökéletességű 
ajándék és a legjobb adomány rejlik. Midőn 
őt lelkem magában tartotta, hirtelen vele 
ugyanazon színűvé változott át egészen -
ha ugyan színnek nevezhető az, amit semmi 
látható dologhoz sem lehet hasonlítani. -
Ekkor fölfogta lelkem ez édes szavak értel
mét : «lsten legyen núnden míndenekben».1 

Éreztem, hogy Jegyesem szívembe szállt, 
én őt körülfogom és elragadó jóságának ke
gyes jelenJétét élvezem. Gertrúd azért olt-. 
batatlan vággyal ivott az isteni szavaknak 
ebből a neki nyujtott poharából : ((V alamínt 
én az Atya lényegének képmása vagyok az ís
tenségben, úgy az én lényegem képmása leszel 
te emberi voltom szerint)). Lelkedbe fogadod 
istenségem kiáradását, _miképen a levegő föl
fogja a nap sugarait. Es ezen egyesítő suga
raktól át- és átjárva, alkalmassá válsz a ve
lem való meghitt egyesülésre. 

Ö, istenségnek nemes balzsama, mely a 
szeretet patakjait ömleszted mindenfelé. Az 
Örökkévalóságban van forrásod, ahonnan 
illatot ontva, az idők végén kiáradsz. Ö, a 
Magasságbeli jobbjának valóban győzhetet
Ien ereje, mely egy törékeny és saját hibá
jából romlásrajutott edényt ily drága folya
dék befogadására összetart. Ö, nyilvánvaló 
bizonysága az isteni jóság bőségének, amely 
a bűnök útján való hosszas tévelygéseim 
ellenére sem vonult vissza tőlem, hanem in-

1 Kor. I. 15, 28. 
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kább C!>ekély befogadó képességemnek meg
felelő módon kiárasztotta bennem a boldo
gító egyesülés édességét. 

HETEDIK FEJEZET. 

Gertrúd lelkének az Istennel való mélységes 
egyesülése. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
egy súlyos betegség után még ágyban feküd
tem. Reggel, napkelte tájban szomorúan pa
naszkodtam, hogy testi gyöngeségem miatt 
nem részesülhetek isteni látogatásban, amely 
e napon meg szokott vigasztalni. De ime az, 
aki közbenjárónk Isten és emberek között, 
maga a Szűz Anya a következő szavakkal 
vigasztalt meg: ((Amint nem emlékszel, hogy 
testi betegségedben valami hevesebb fájdal
mat szenvedtél volna, tudd meg, hogy ugyan
így sohasem kaptál Fiamtól drágább aján
dékot annál, amelynek méltó elfogadására 
ez a megelőző testi gyöngeség megerősítette 
lelkedetn. E szavakra megkönnyebbültem. 
A megszentelt gyertyákkal éppen elérkezett 
a körmen~t órája. Az életadó táplálék vétele 
után az Urra és magamra ügyeltem. Ekkor 
láttam, hogy lelkem mint a tűznél megolvadt 
viasz, az Úr szívének közelében van, készen 
arra, hogy az isteni Szeretet pecsétje belé 
nyomódhassék. Legott úgy tetszett, hogy 
az tényleg bele is nyomódott. Utána magába 
vonta lelkemet az Ür mint kincstar-tó, kiben 
lakik az istenség egész teljessége és megjelölt 
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a tündöklő és örökké nyugvó Szentháromság 
élő jelével. 

ú, emésztő eleven szén, én Istenem !~Mi
alatt oly olthatatlanul elfoglaltad lelkemnek 
nedves, síkos mélyét, először is a világi él
vezetek széles útját semmisítetted meg benne, 
azután pedig fölolvasztottad merev önhitt
ségemet, mely egy idő óta szinte belém rög
zött. ú, valóban emésztő tűz, aki úgy gyakor
lod erődet a vétkekkel szemben, hogy viszont 
édes kenetet is csöpögtetsz a lélekbe. Csakis 
benned és nem máshan nyerjük meg azt az 
erőt, hogy eredetünk képére ~" hasonlatossá
gára teremtődhetünk újjá. O, izzó kemence, 
melyben a salak tiszta és választott arany
nyá változik, midőn a csalódásokba bele
fáradt lélek minden vágyával egyedül a te 
igazságod javai után eped. 

NYOLCADIK FEJEZET. 

Gertrúd lelke még mélyebben elmerül Isten
ben. 

Ezek után, Esto mih~l. vasárnapon, föl
indítottad lelkemet s növelted vágyamat 
azok után a nemesebb ajándékok után, me
lyeket adni szándékoztál, különösen a «Bene
dicens benedicaim -- «Megáldván megálda
lab - responzórium két szava által. A ki
lencedik responzórium versénél pedig: «Ne
ked és ivadékodnak adom ezeket a tartomá-

1 Quinquagesima vasárnap. 
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nvokat» - e szavak közben tiszteletreméltó 
k~zeddel boldogságos kebledre mutatva, elém 
tártad, micsoda tartományt ígért a te mér
hetetlen bőkezűséged. 

Ö, boldog és boldogító, a boldogság árjá
ban úszó tartomány, minden gyönyörüségek 
földje ! Legkisebb gabonaszemed is a leg
teljesebben ki tudja elégíteni az összes vá
lasztottak mir1den kívánságát. Mialatt erre 
gondoltam - ha nem is úgy ahogy kellett, 
de legalább annyira, ~mennyire tudtam -
íme megjelent a mi Udvözítö Istenünknek 
kegyessége és embersége, nem az igazság 
cselekedeteiért, melyekkel én, méltatlan 
megérdemlettem volna, hanem az ö ki
mondhatatlan irgalmassága szerint. Meg
erősített az újjászületés és gyermekkéfogadás 
által, végtelen nyomorúságomon és méltat
lanságomon túl képessé tett arra, hogy el
juthassak a veled való csodálatos, imádandó, 
mennyei és megbecsülhetetlen mélységes 
egyesülésre. 

Mily érdemem, vagy minő ítéleted indí
tott téged, Istenem arra, hogy a saját mél
tóságoddal nem törődve, könyörületben gaz
dag szereteted összekapcsoljon ily különböző 
természet-ü dolgokat? Vagy jobban mondva: 
a veled születelt s lényegedhez tartozó jóság 
indított erre, bensőleg áthatva szereteted 
édességétől, melynél fogva nemcsak hogy 
szeretsz, hanem egészen szeretet vagy s ennek 
természetes kihatását az emberiség üdvére 
irányítottad. Ez a jóság indított téged arra, 
hogy a minden jónak híjával levő s meg-
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vetésre méltó teremtményt, nyomorusaga 
mélyéböl királyi, sőt isteni méltóságra hívd 
meg. Igy gerjeszted mélységes bizalomra 
mindazokat, akik Egyházad kebelében van
nak. Az én Uram iránt való tisztességből 
remélem és kívánom ezt minden keresztény 
számára, hogy senki se legyen, aki mögöttem 
állana Isten ajándékainak elrontásában s 
embertársainak megbotránkoztatásában. 

Az, ami lstenben láthatatlan, a terem
tett dolgok által juthat kül~öleg kifejezésre. 
Mint már említettem, az Ur áldott keblét 
szemlélhettem, amikor Gyertyaszentelő Bol
dogasszony ünnepén lelkemet mint az ö sze
retettüzében fölolvasztott viaszt befogadta. 
Úgy tűnt föl nekem, mintha ez a viasz az 
Úr szívében rejlő mindent átalakító nagy 
melegségtől jutott volna ebbe az olvadt álla
potba, amely egyre hullatta cseppjeit. Eze
ket a cseppeket azonban az isteni kincstáros 
fogadta magába, csodálatos, kimondhatat
lan, sőt elképzelhetetlen erővel s ezáltal 
nyilvánvalóan megmutatta, hogy mily rend
kívüli hatalma van a mindent fölülmúló sze
retetnek. 

6, örökké tartó delelő Nap ! 6, biztos 
lakás, minden gyönyörűséggel teljes hely, 
végeérhetetlen örömök paradicsoma ! Hol 
megbecsülhetetlen élvezetek patakja foly
dogál, virágos tavasz csalogat változatos 
szépségével, hol a mennyei zenének édes 
hangú, magával ragadó dallama tölti be 
szívünket, ahol életadó fűszerek illatos szel
lője üdít föl ! 6, százszorosan boldog az a 
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szent, aki a kegyelem vezetése alatt ártat
lan kézzel, tiszta szívvel és bűntelen ajkakkal 
méltó volt oda közelíteni. Ú, mit lát, mit 
hall, mit szagol, mit ízlel, mit érez ! De mit 
is próbál erről dadogni az én nehézkes 
nyelvem . . . Igaz ugyan, hogy az isteni 
jóság kegye oda engedett, azonban nem 
tudtam fölfogni semmit, ami az igazsághoz 
hasonlítana, mert megkeményedett bőr
ként vettek körül bűneim és hanyagságaim ! 
Pedig ha minden angyali és emberi képesség 
egy tudássá egyesülne, még az sem tudna 
egyetlen szót sem alkotni, mely ezt a nagy 
fönséget és magasztosságot csak némileg is 
megközelíthetné. 

KILENCEDIK FEJEZET. 

Gertrúd lelkének elválaszthatatlan egyesülése 
az "úristennel. 

Nem sok idő mulva a böjt közepén, 
midőn súlyos betegség miatt ismét ágyban 
feküdtem, egy reggel - minthogy a többiek 
mással voltak elfoglalva -egyedül marad
tam. Az Úr, ki nem hagyja el azokat, akik 
híjával vannak az emberi vigasztalásnak, -
jelenlétére méltatott, igazolva a próféta 
szavait: «Vele vagyok a szorongatásban».1 

Baloldalából ugyanis, - áldott Szívének 
mintegy a mélyéböl, - egy kristálytiszta, 
nagyerejű folyamot bocsátott ki, mely előre-

l 90. zsolt. 15. v. 
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haladtában tiszteletreméltó keblét. nyaklánc 
módjára befödte. Ez a folyam át.látszónak 
tűnt föl, aranynak és rózsaszínűnek látszott, 
- ezek a színek egymással váltakoztak. 
Közben így szólt az Úr : «lVIostani betegséged 
megszentelte a lelkedet úgy, hogy vala
hányszor énérettem gondolatban, szóban, 
vagy cselekedetben másoknak segítségére 
leszel, sohasem távozol el tőlem messzebbre, 
mint amennyire abban a folyamban meg
mutattam neked: Valamint annak arany
és rózsaszín sz ín e kristálytisztaságban tün
döklik, épúgy fog minden szándékodban 
nekem tetsző módon megnyilatkozni az én 
arany-istenségem tevékenysége és rózsaszín
em~erségem tökéletes türelme>>. 

0, minő méltósága ez annak a parányi 
porszemnek, melyet a mennyei nemesség 
a szemétből szedett föl, hogy J!lint ragyogó 
drágakövet magára föltegye ! 0, mily nagy 
a fönsége annak a kicsi kis-virágnak, melyet 
a mocsárból vonz magához !J-napsugár, hogy 
vele együtt ragyogjon ! O, mily nagy a 
boldogsága annak a boldog és áldott lélek
nek, melyet a fönség Ura oly nagyra becsül, 
hogy azt - bár mindenható a teremtésben 
-léleknek alkotta. Igy mondom : léleknek, 
mely az ő képével és hasonlatosságával vaf' 
ékesítve, mégis oly távol áll tőle, amily 
távol áll a Teremtő a teremtménytől ! Épen 
azért, ezerszer boldog az, aki megmaradhat 
ebben az állapotban, amelybe én - attól 
félek - egy pillanatra sem jutottam el 
soha. De epedve óhajtom, hogy az isteni 
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irgalom nyujtson nekem bármiféle kegyelmi 
ajándékot azoknak érdemeiért, akiket mint 
remélem, oly hosszú ideig megtartott ebben 
az állapotban. 

ú, minden ajándéknál nagyobb ajándék, 
ha az isteni fűszerek tárházában oly bősé
gesen betelhetünk s a szeretet színborából 
gyönyörűséggel töltögethetünk. Hogy te, 
Uram Istenem, ezt az ajandékot minden
hatóságod erejéből megadhatod v~lasztot
taidnak, abban föltétlenül bízom. Es hogy 
szerető jóságodból ezt nekem is meg akarod 
adni, efelől a legkevésbbé sem kételkedem. 
Hogy azonban méltatlanságom miatt mily 
módon tudod azt nekem megadhatni, arra 
vonatkozóan semmiképen sem érthetem meg 
kifürkészhetetlen bölcseségedet. Azért most 
dicsőítem és magasztalom bölcs és kegyes 
mindenhatóságodat. Dicsérem és imádom 
mindenható és kegyes bölcseségedet. Áldom 
és hálát adok mindenható és bölcs kegyessé
gednek, én édes Istenem, me1't mindaz, 
amiben engem a te bőkezűséged valaha 
részesített, végtelenü) fölülmuita minden 
érdememet. 

TIZED IK FEJ EZ ET. 

Az isteni ösztönzés. 

Minthogy ezt az írást nagyon haszon
talannak tartottam, azért a szent kereszt 
fölmagasztalásának ünnepéig halogattam. 
Ezen a napon az Ür - míg én Szent Mise 
alatt más áhítatgyakorlatokba szándékoztam 
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merülni, - lelkemet a következő szavakkal 
vezette vissza : «Tudd meg egész bizonyos
sággal, hogy tested börtönéból addig nem 
fogsz kiszabadulni, míg csak le nem fizeted 
azt a fillért is, amivel még tartozoln. Midön 
azon jártattam elmémet, hogy hiszen Isten
nek minden említett meghagyását ha nem 
is írásban, de legalább . szóval felebarátaim 
javára fordítottam, az Ur azt a szót juttatta 
eszembe, melyet ugyanazon éjtszakán a 
matutinum alatt hallottam fölolvasni: «Ha 
az Úr tanítását csak a jelenlevőknek szánta 
volna, akkor csupán élőszóval hirdeti anélkül, 
hogy írásba foglalták volna. Sokaknak üdvös
ségére azonban írásban is ránk maradt». Még 
hozzá tette az Ür : ~~Ellentmondás nélkül 
való erős bizonyságát akarom adni írásaidban 
isteni jóságomnak, azokban az utolsó időkben, 
mikor szándékom van sokakkal jót tenni». 

Ezen kijelentés súlya alatt eltünödtem 
magamban, hogy mily nehéz, sót talán 
lehetetlen lesz oly szavakat találnom, melyek
kel a már többször említett dolgokat az 
emberi értelem előtt megfoghatóvá tehetném. 
Ezen csü~get~gségben hathatós segítségemre 
volt az UI·. Ugy tetszett, mintha záporesőt 
öntene ki lelkemre, melynek hatalmas ára
datától én, nyomorult emberfia, mint fiatal 
és gyönge csemete a földre nyomva feküd
tem s belöle semmit sem tudtam a magam 
hasznára beszivni. Csak pár nagyon fontos 
szót, melyekre érzékeim útján szerzett tudá
sommal egyáltalán nem tudtam volna rá
jönni. Minthogy ennek súlyát csak még 
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jobban éreztem, a te jóságos szereteted én 
Istenem, a következő szavakkal vigasztalta 
meg lelkemet : ((Mert neked az az áradat 
haszontalannak látszik, azért íme, most 
isteni Szívemhez vonlak, hogy fölfogó képes
séged mértéke szerint szelíden, édesen és 
váltakozva öntsem lelkedbe azokat a szava
kat». Ezt az igéretedet Uram Istenem, 
a legszembetűnöbb módon beváltottad. 
Ugyanis négy napon át kora reggel a legalkal
masabb órában az említett beszédnek egy
egy részét oly édesen közölted velem, hogy 
minden fáradság nélkül, mintha már rég 
emlékezetemben tartottam volna, - le
írhattam. De azért úgy intézted a dolgot, 
hogy mikor a megfelelő részt leírtam, elmém~ 
nek minden erőfeszítésével sem tudtam 
egyetlen mondatot kitalálni abból, ami 
másnap oly bóségesen s minden nehézség 
nélkül rendelkezésemre állt. Igy oktattad 
és fékezted szellemi mohóságomat, amint az 
Irás tanít : ((Senkinek sem szabad annyira 
a tevékenységen csüngni, hogy odaadással 
ne szentelhesse magát a szemlélödésnek ÍSll. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Egy erős kísértés. 

Uram, hányféle módon é1·eztetted velem 
üdvösséget adó jelenlétedet s · áldásodnak 
mily nagy édességében részesítetted folyton 
az én csekélységemet, különösen az első 
három évben. Főképen akkor, amikor áldott 
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tested és véred vételéhez járulhattam. E te
kintetben ezerre nem tudok egyetlenegyet 
sem válaszolni. Épen azért arra az örök, 
mérhetetlen és változhatatlan hálaadásra 
bízom mindezt, amellyel, ó fényességes és 
örökké nyugvó Szenthárornság, belőled, ál
talad és benned tökéletesen kipótolsz nlin
den irántad való tartozást. l\Iint csekély 
porszem, egyesülök veled azáltal, aki az 
én természeternben áll előtted. Fölajánlom 
neked mindazt a hálaadást, amelyre te 
őáltala, a Suntlélekben képessé tettél. Föl
ajánlom összes jótéteményeielért s külö
nösen azért, mert oly nyilvánvaló példával 
oktattad ki az én oktalanságomat afelől, 
hogy mikép rontom meg én a te ajándékaid 
tisztaságát. 

Mikor egy alkalommal Szent Mise alatt 
áldozni akartam, csodálatos leereszkedő jelen
létedet éreztem. Okulásomra úgy tettél, 
mintha _szomjúságodban üdítő italt kérnél 
tőlem. En panaszosan említettem könnyeim 
hiányát, meggyőződve, hogy egyetlen cseppet 
sem tudok kisajtolni. Ekkor úgy tetszett 
nekem, nlintha kezeid egy arany kelyhet 
nyujtottak volna felém. Alighogy elfogad
tam, szívem legott mintegy megolvadt az 
édességtől s forró könnyek árja tört elő 
szemembőL Ezalatt baloldalamon egy nyo
morúságos alak állott s titkon valami mérges 
és keserű dolgot nyomott a kezembe. 
Lopva, de nagyon hen~sen arra ösztönzött, 
hogy azt a kehelybe dobjam s vele megfer
töztessem. Erre oly nagy vágyódás támadt 
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bennem a hiú dicsöség után, hogy nyilván 
megé1·tettem belőle, mily ravaszsággal áská
lódik ellenünk ősi ellenségünk, a te aján
dékaid iránt érzett irígységbő!. 

De hála a te hűségednek én Istenem, 
hála a te oltalmadnak egy igaz Istenség, egy 
és hármas Igazság, aki nem engeded, hogy 
erőnkön fölül megkísértessünk. Néha ugyan 
hatalmat adsz az ellenségnek arra, hogy 
bennünket a szeretetben Yaló előrehaladás
ban megkísértsen. De ha azt látod, hogy 
bizalommal támaszkodunk a te segít.~;:égedre, 
akkor az ellenünk támasztott harcot maga
dévá teszed olymódon, hogy határtalan 
bőkezűségedből magadnak tartod meg a 
harcot s nekünk nyujtod a diadalt, ha 
őszinte jóakarattal ragaszkodunk hozzád. 
Ajándékaid között egyik legkiválóbb az, 
melyet kegyelmed érdemünk gyarapodására 
bennünk megőriz, hogy nemcsak az ellen
ségnek nem engeded meg szabadakaratunk 
megsértését, hanem te magad sem akarod 
azt semmiképen sem megszüntetni. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

Az emberi gyarlóság elriseléséről. 

Hasonlóképen köszönetet mondok neked 
U ram egy másik példázatért i~;, mellyel 
tudtomra adtad, mily jóságos türelemmel 
viseled a mi gyarlóságainkat, hogy legalább 
így megjavíts és üdvözíthess bennünket. 

Midőn egy este elragadott a harag s 



másnap kora reggel elérkezett az imádság
nak órája, oly idegen alakhan jelentél meg 
előttem, hogy külső alakod után ítélve, 
minden gazdagságtól és erőtől megfosztott
nak gondoltalak. Lelkiismeretem mardosása 
közben azon kezdtem gondolkodni, hogy 
mily illetlenség lenne, ha téged a legtöké
letesebb tisztaság és béke szerzőjét bűnös 
fölindulás ösztökéjével zaklatnálak. Azon 
tünődtem, hogy nem volna-e jobb, ha jelen
léted helyett inkább távollétedet kívánnám 
abban az órában, mikor az ellenség támadá
saival szemben oly hanyag ellenállást tanu
sítok. Erre ezt a választ nvet'tem tőled : 
11Hogy vigasztalódhatnék meg a beteg, aki 
más kezétől támogatva és csak nagynehezen 
juthat a kedves napfényre, ha hirtelen 
vihar tör ki, hogyan máskép, mint azon 
reménységgel, hogy majd visszatér ismét 
az előbbi verőfény. Igy várakozom én is, 
mivel szeretetedtől legyőzve elhatároztam, 
hogy a vétkek kitörő zivatarai közölt is 
veled maradok. Igy várakozom a javulác; 
derüjére s az alázatosság kikötőjére. 

Uram, a nyelv nem képes kifejezni, mit 
nyujtottál nekem ama folytonos ajándék 
által. Legyen elég - esedezem - a szív 
érzelme az alázatosság mélységéhől, amire 
a te leereszkedő szereteted akkor különösen 
ösztönzött, irányitsa háladatosságomat a tP 
jóságos szeretetedre. 



T I Z E N H A R MA D IK FE J E Z E T. 

A hajlamokon való őrködés. 
Megvallom kegyességednek jóságos Iste

nem, hogy még másmódon is igyekeztél 
fölserkenteni hanyagságomat. Bár e~yik 
rendi nővérem közvetítésével kezdted, nem 
kevésbbé irgalmasan, mert jóságodban ten
magad fejezted be. Ez a nővér egyszer az 
evangélium szerint elém tárta, hogy téged 
a földön születésed után, a pásztorok talál
tak meg először. Még hozzátette, hogy ezt 
az igét te küldöd nekem és pedig azért, 
hogyha igazán meg akarlak téged találni, 
oly gondosan őrködjem érzékeimen, mint 
ahogy a pásztorok őrizték nyájaikat. Ezt 
azonban nem szívesen vettem mivel tudtam, 
hogy te máskép bántál az én lelkemmel 
semhogy fizetett pásztor módjára szolgáljak 
neked. Miután reggeltől estig leverten gondol
kodtam efelől, kompletórium után, imádság 
közben a következő hasonlattal enyhítetted 
szomorúságomat : Ha a menyasszony néha 
jegyesének sólymait eteti, azért még nem 
fosztja meg magát annak ölelésétöl. Hasonló-. 
képen én sem szenvedem kárát a te kegyel
med édességének, ha érted hajlamaim és 
érzékeim őrzésében fáradozom. Ezenkívül 
egy zöld ág jelképében a félelem lelkét 
adtad nekem, hogy a te meghitt jelenlétedet 
soha el nem veszítve, tudjak eligazodni 
azokon a tekervényes utakon, amelyeken 
az emberi szenvedélyek tévelyegni szoktak. 
És hozzá tetted : Mihely<>t betaJál valami 
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lopódzni lelkembe, ami valamely hajlamo
mat magához akarja vonni, akár jobbra, 
mint az öröm és remény, akár balra, mint 
az aggodalom, fájdalom, vagy a harag, a 
te félelmed vesszejével azonnal távolítsam eL 

TIZEl\NEGYEDIK FEJEZET. 

A részvét haszna. 

Egy vasárnapon a nagyböjt előtt, mikor 
a Szent Mise Esto mihi-vel kezdődik,1 érté
semre adtad, hogy különböző emberektől 
kínoztalva és üldöztetve, a misének emlí
tett kezdő szavai által lakást kérsz szívem
ben, hogy ott megnyugodhass. Ettől kezdve 
három napon keresztül, valahányszor szí
vembe tértem, úgy tetszett nekem, hogy 
bágyadtan ott fekszel. Ezen három nap alatt 
nem találtam semmit, amivel kellemesebb 
üdülést szerezhettem volna neked, mint 
imádsággal, hallgatagsággal és egyéb ön
megtagadással a világias gondolkozású em
berek megtéréseért esedeztem a te dicső
ségedre. 

TIZENÖTÖDIK FEJ E ZE T. 

A kegyelem viszonzása. 

Kegyes jóvoltodból többször kinyilatkoz
tattad nekem, Uram, hogy mikép homályo
sul el a gyarló emberi testben lakozó lélek. 
Hasonló ez egy olyan emberhez, aki egy 

1 A oplin•[uagesima vasárnapi mise introitusa. 



szűk lakás közepén állva, mindenünnen föl
fogja a párát, melyet az a lakás mint a pá
rolgó fazék, magából kibocsát. Viszont ha a 
testet valami szenvedés éri, a szenvedő tag 
részéről mintegy napsugárban fürdö levegő 
árasztja el a lelket és teszi csodálatosan ra
gyogóvá. Minél nagyobb a szenvedés, annál 
tisztább fényt áraszt a lélekre. Különös ékes
séget ad neki a szívnek alázatosságban, türe
lemben s más hasonló erényben való gyakor
lása, különösen pedig a szeretet művei. 

Hála neked, Uram, hogy többszöt· csalo
gattál ily módon türelemre. De jaj és ezer
szer jaj, hogy kevéssé és ritkán hallgattam 
rád ! Te ismered, Uram, lelkemnek ezen való 
fájdalmát, szégyenét és szomorúságát. Vala
mint szívemnek azt az óhaj át is, hogy ezen 
mulasztásomat másképen pótoljam. 

Egy más alkalommal, mikor Szent Mic;e 
alatt áldozni akartam, te bőségesebb~n érez
tetted velem jelenlétedet. Én ekkor arra 
törekedtem, hogy megtudjam, ezt a te nagy 
leereszkedésedet mikép tudnám legalább 
részben viszonozni. Te, legbölcsebb Tanító, 
az apostolnak következő szavait állítottad 
elém: <<Hiszen azt kívánnám, hogy magam 
legyek átkozottként távol Kt'isztustól test
véreimért».1 Azt mondtad : «Nagy dolog, ha 
a lélek elhagyva érted a szívbeli élvezet édes
ségét, testi érzékeinek kormányzására ügyel 
s felebarátjának javáért a szeretet műveiben 
fáradozik». 

1 Rom. 9, 3. 

Dr. Doznbi: Szent Gerlrúd. 7 97 



T I Z E N H A T O D IK FE J E Z E T. 

Karácsony és Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén nyujtott kegyelmekről. 

Szentséges születésed ünnepén mint gyen
géd kis Gyermeket vettelek föl bölcsődből, 
pólyákba takarva. Szívembe be volt vésve, 
hogy a gyermeki szükségeid okozta ke.;erű
ségekből mirrhacsokrot kössek mat?amnak s 
azt keblemen hordozzam. Ekkor azt gondol
tam, hogy ennél nagyobb ajándékot már nem 
nyerhetek tőled. Mégis oly kegyes voltál, 
hogy az előzőnél még nemesebb adománnyal 
mutattad ki határtalan jóságodat. 

A következő évben ugyanazon a napon, 
a ccDominus dixit (ccAz Úr mondá ... n) mise 
közben a leggyengédebb és legbájosabb Kis
ded alakjában Sz űz Anyád öléből fogadtsl8 k 
karjai!llba s egy ideig keblemen dajká1t!l
lak. Ugy tetszett, hogy ebben közreműkö
dött a7. a részvét is, melyet ez ünnep előtt 
bizonyos imádságokkal egy szenvedő iránt 
tanusítottam. De sajnálattal kell megvalla
nom, hogy azalatt az idő alatt, míg ajándé
kod birtokában voltam, kelleténél kevésbbé 
gyakoroltam az áhítatot. Nem tudom, a te 
igazságos'>ágodnak, vagy az én hanyagsá
gomnak volt-e ez következménye. De mégi<> 
remélem, hogy irgalmasságod közreműködé
sével igazságosságod intézte így a dolgot, 
hogy méltatlanságom annál világosabb le
gyen előttem s féljek hanyagságomtóL Bár
melyik volt is a kettő közül az ok, te felelj 
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helyettem, én Uram Istenem. Midőn erő
met némileg összeszedtem, hogy szerető nyá
jaskodással halmozzalak el, kevés eredményt 
vettem észre mindaddig, míg a bűnösökért, 
a szenvedő lelkekért, vagy más módon gyöt
rődőkért nem kezdtem imádkozni. Ennek 
hatását mindjárt éreztem. Különösen egy 
este erősen elhatároztam, hogy a meghol
takért való mindPn )mádságomban a szü
leimért mondott : <<Ü Isten, ki atyánkat és 
anyánkat .>> kezdetü kollekta helyett ez
után a : «Mindenható örök Isten, akihez soha 
sem esdünk az irgalom reménye nélküln 
kezdetü kollektával a te különös barátaidért 
fogok hozzád könyörögni.1 Ekkor úgy tet
szett nekem, hogy ebben igen nagy gyönyö
rűségedet találtad. 

Úgy láttam, kedves élvezetet nyujtott 
neked Uram az is, midőn erőmet megfe
szítve, a gregórián neumák éneklésekor reád 
irányítottam figyelmemet, mint ahogy gon
dos figyelemmel néz a könyvbe az, aki olyas
mit énekel, amit gyakorlat híján még nem 
tud jól énekelni. Mennyit mulasztottam azon
ban ebben s másban, a te dicsőítésedre irá
nyuló énekgyakorlatokban. Megvallom ne
kecl, jóságos Atyám, a te ártatlan Fiad, 

1 A megholt szülőkért való imádság (kollekta) 
ma is megvan a Misekönyvben. A másik, mely már 
rég kimaradt, így hangzott : Mindenható örök Isten, 
kihez sohasem esdünk az irgalom reménye nélkül, 
légy könyörületeg híveid lelkéhez, hogy akik ez élet
hő! a te nevect megvallásával távoztak, Szenleict 
közé fölvételt nyerjenek. Amen. 
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Jézus Krisztus kínszenvedésének keserű<>égé
ben, kiről kinyilatkoztattad, hogy benne leg
nagyobb tetszésedet találtad, mondván: <<Ez 
az én igen kedves Fiam, kiben nekem ked
vem teltn.1 Ű általa nyujtok neked elégtételt, 
hogy ugyanő pótolja minden hanyagságo
maL 

A szentséges tisztulás ünnepén (gyertya
szentelő), a körmenet alatt történt, melyen 
te, üdvösségünk és megváltásunk, az áldo
zati ariományokkal a templomba óhajtottál 
vitetoi. A : «Cum inducerent)) (~lidön be
vezették) antifóna közben Szűz Anyád bána
tos arccal fölszólított, hogy téged, szívének 
drága fiacskáját adjalak vissza neki. Mintha 
ez azért történt volna, hogy nem ápoltalak 
volna egészen az ö tetszése szerint téged, 
ki dicsősége és öröme vagy az ö szeplötelen 
szűzességének. És én megemlékezvén, hogy 
azért a kegyelemért, melyet nálad talált, 
a bűnösöknek engesztelésül, a kétségbeeset
teknek pPdig reménységü! adtad öt, a kö
vetkező szavakban törtem ki : Ú, szeretet
nek Anyja, nem azért adatott-e neked Fiadul 
az irgalom forrása, hogy mindenkinek, aki 
csak kegyelemre szarul, megnyerd azt és 
a mi büneink és gyarlóságaink sokaságát 
befödje a te szereteted. -Erre a Szűz Anya 
jóságában derűs és kiengesztelődött arccal 
értésemre adta, hogy bár hibáim miatt szi
gorúoak mutatkozott, szíve mégis csordul-

1 Máté 17, 5. 
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t.ig van szeretettel. Egész mélyéig áthatotta 
az isteni szeret.et édessége. Ez legott nyil
vánvaló is lett, midőn az én gyönge sza
vaimra eltűnt arcáról a fölvett szigorúság 
s fölragyogott rajta a természetének meg
felelő édes derű. Legyen azért a te Anyád
nak nagy szeretete kegyes közbenjáróm, a te 
irgalmasságodnál minden fogyatkozásomért. 

A következő évben, születésednek ugyan
azon szentséges ünnepén, még kegyesebb 
ajándékkal ékesítettél föl, mintha buzgó 
áhítatom érdemelte volna ezt tőled a meg
előző évben. Pedig hát nem egy új ajándékot, 
hanem az előző adomány elvesztegetéseért 
való méltó büntetést érdemeltem tulajdon
képen tőled. Evangélium közben, mikor azt 
énekelték, hogy «Peperit filium suum pri
mogenitum». (Elsőszülött fiát szülé), szeplő
telen Anyád szeplőtelen kezeivel nekem nyuj
tott téged, szűzies Kisded, szeretetreméltó 
Csecsemő, mintha minden erőddel az én ölelő 
karjaim közé kívánkoztál volna. És én föl
vettJlek téged, bájos Kisded, te pedig kat·
jaiddal átölelted nyakamat. Erre mézzel
folyó lelked lehelletétől, mely áldott ajkaid
ról áradt, egész valóm annyira fölüdült, hogy 
lelkem méltán magasztal érte én Uram Iste
nem és mindaz, ami bennem van, áldja a te 
szent nevedet. 

Mikor pedig Boldogságos Anyád pólyákba 
akart takarni, kértem őt, hogy veled együtt 
engem is takarjon be, hogy még a vékony 
pólya se válasszon el tőled, kinek ölelése 
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és csókja édesebb, mint a mézes pohár. Erre 
úgy láttam, mintha az ártatlanság hófehér 
leplével volnál betakarva s a szeretet arany 
köteléke fonna körül. Ha tehát azt akarnám, 
hogy veled együtt engem is betakarjon és 
körülfogjon, akkor még jobban kellett volna 
fáradoznom a szív teljes tisztaságának meg
szerzésében és a szeretet műveinek gyakor
lásában. 

Hála neked, csillagok Teremtője, égi fé
nyességek és változatos tavaszi virágok föl
ruházója ! Bár a mi javainkra nem szorulsz, 
mégis az én okulásomra a rákövetkező Gyer
tyaszentelő Boldogasszony ünnepén azt kí
vántad tőlem, hogy téged mint Kisdedet 
öltöztesselek föl, mielött a templomba be
vezetnének. És pedig isteni sugallatod titkos 
kincstárából a következőkép kellett ezt meg
cselekednem. Minden erömmel arra kellett 
törekednem, hogy a te tisztaságas emberi 
természeted _szeplötelen ártatlanságát ma
gasztaljam. Es pedig oly teljes és hűséges 
odaadással, hogyha én személyem szerint 
birtokában volnék minden dicsőségnek, kész 
lennék arról a te kegyes ártatlanságod ja
vára lemondani s téged mév dícséretremél
tóbbá tenni. Ezen szándékom következté
ben úgy tűntél föl előttem, mintha egy ki~
ded alakjában fehér ruhába öltöztél volna. 
Midőn hasonló buzgósággal gondolkoztam 
alázatosságod mélységéről, . úgy tetszett, 
mintha felülről zöldszínű köntösbe öltöztél 
volna, annak jeiéül, hogy virágzó kegyelmed 
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mindig zöldel és sohasem hervad el az alá
zatosság völgyében. Míg én az említett mó
don elmémben forgattam szereteted hevét, 
melv minden tettednek indító oka, bíbor
köpenyt öltöttél magadra annak bizonysá
gául, hogy a szeretet az igazi királyi öltö
zet, amely nélkül senki sem mehet be a 
mennyek országába. 

Midön pedig dicsőséges Sziíz Anyádban 
csekély erőmhöz képest ugyanazokat .az eré
nyeket magasztalt am, ö is úgy tünt föl előt
tem, mintha ugyanazon módon volna Jel
öl1 ö zve. Mivel ez az áldott Sz űz, ez a töYis 
nélkül való virágzó rózsa s makula nélkül 
való tündöklő liliom, bővelkedik, sőt határ
talanul bővelkedik az összes erényekben, ké
rünk téged, legyen ö a mi örökös közben
járónk, hogy általa gazdaggá váljon szegény
ségünk. 

T I Z E N H E T E D IK FE J E Z E T. 

Isteni mérséklet. 

Egy napon az étkezés előtt szokásos kéz
mosás után a konvent tagjai közt álltam. 
A teljes erejében tűzö nap fényét szemlélve, 
tünödve szóltam magamban: Ha az Úr, ki 
ezt a napot teremtette, hinek szépségét maga 
a nap a holddal együtt csodálja - s aki még 
hozzá emésztő tűz is - oly valósággal ve
lem lenne, mint ahogy magát gyakran jelen
levőnek mutatja, hogy volna lehetséges az, 
hogy oly hideg szívvel, érzés nélkül, sőt 
gonoszul érintkezem az emberekkel. Ekkor 
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te, kinek s1ava mindig édes -de most annál 
édesebb volt, mennél nagyobb szüksége volt 
rá nyugtalan s:dvemnek - ezt a kijelentést 
tetted : <<Mi emelné mindenhatóságomat, ha 
nem tudnám megtenni azt, hogy bárhol 
vagyok, meg tudjak maradni magamban s 
ne érezzenek s ne vegyenek észre jobban, 
mint ahogy a helynek, időnek és személynek 
leginkább megfelel? Mert az ég és föld terem
tésének kezdetétől fogva a megváltás egész 
művében inkább gyakoroltam a jóság böl
cseségét, mint a fönség hatalmát. S a bölcse
ségnek ez a jósága abból tűnik ki a legvilá
gosabban, hogy mindaddig eitüröm a töké
letleneket, míg szabadakaratukból a töké
Ietesség útjára nem vezetem öket)). 

T I Z E N N Y O L C A D IK FE J E Z E T. 

Atyai oktatás. 

Egy ünnepnapon láttam, amint többen 
a szentáldozáshoz járultak, kik magukat az 
én imádságomba ajánlották. Engem testi 
gyöngeségem akadályozott benne, vagy még
inkább amint félek, méltatlanságom miatt 
maga a jó Isten tartott vissza tőle. Ez alka
lommal, midön lstennek irántam való több
féle jótéteményére gondoltam, félni kezdtem 
a hiú dicsöség szelétöl, mely kiszáríthatná 
az isteni kegyelem árjeit. Olyan belátás 
után vágyakaztarn tehát, mely a jövőre 
vonatkozóan biztosítékarn lenne. Erre atyai 
szereteted azt az oktatást adta, hogy irántam 
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való érzelmedet úgy kell tekintenem, mint 
egy családatyáét, ki örül többi gyermeke 
'>zépségének, kikben a szolgák és szomszédok 
sokasága is tetszését találja. De van közöt
tük egy kicsi, aki még nem érte el a többiek 
szépségét, azért atyai részvéttel gyakrabban 
veszi őt ölébe é::. szavakkal s apró ajándékok
kal a töbhieknél jobban kedveskedik neki. 
Ekkor hozzá tetted : ha én magamat biztos 
itélettel tökéletlenebbnek tartom a többiek
nél, mézédes istenséged árja soha.,em szűnik 
meg lelkembe ömleni. 

T I Z E N K I L E N C E D I K F E J E Z E T. 

Az isteni kegyesség dícsérete. 

Hálát adok jóságos irgalmadnak és irgal
mas jóságodnak, szerelmes Istenem, leeresz
kedő szereteted nyilvánvaló bizonyítékáért, 
mellyel habozó és ingadozó lelkemet meg
szilárdítottad. Mert szokásom szerint túlsá
gosan erős vágyakozással kívántam kiszaba
dulni nyomorult testem börtönéből. De 
nem azért, hogy a nyomorúságokat többé 
ne érezzem, hanem, hogy a te jóságod meg
szabaduljon a kegyelem adójától, melynek 
lefizetésére lelkem üdvéért istenséged forró 
szeretete téged lekötelezett. Nem mintha 
isteni mindenhatóságodban és örök bölcse
ségedben szük~>égtöl kényszerítve akaratod 
ellenére adnál valamit, sőt inkább szereteted 
túláradó bőkezűségéből még a l~gméltatla
nabbnak és hálátlannak iQ. ad<;z. Ugy láttam, 
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hogy te a mennyei dicsőség dísze és koronája, 
fönséged királyi székéből édes és szeúd mó
don lehajoltál s ezen leereszkedéseden nagy 
kedvességednek élő vizei ömlöttek el az egész 
mennyég kerekségén. Ehhez az áradáshoz 
hálásan hajoltak le az egyes szentek s nek
táros gyönyörűségé1 ől fölüdülve, Istent ma
gasztaló bübájos énekbe törtek ki. Eközben 
a következő szavakat is hallottam : ((Fontold 
meg, mily kellemesen érinti ez a dícséret 
fülemet. Elhat szerető Szívemnek szinte 
olvadozó legbensőbb mélyét•e. De ezután ne 
kívánj oly epedve föloszJani azzal a szán
dékkal, hogy ne légy a testben, mert minő 
ajándékot ad most neked az én önként való 
jóságom. Hisz minél méltatlanabb az, aki
hez lehajlok, annál nagyobb tisztdettel illet 
engem az egész teremté<>». 

Mivel ezt a vigasztalást abban az órában 
adtad nekem, Uram, mikor éltető Szentsé
gedhez járultam, azért természetesen figyel
mem erre irányult. Ehhez a kinyilatkozta
táshoz még a következő fölvilágosítást is 
adtad : Olymódon és azzal a szándékkal 
járuljon kiki a te tested és véred szentséges 
vételéhez, hogy a te szereteted és dicsőséged 
iránt való szeretetböl csekélybe vegye még 
aztis-ha ez egyáltalán lehetséges volna-, 
ha nagy megpróbáltatására lenne ez a szent
ség csak azért, hogy az isteni jóság még 
nagyobb fényben ragyogjon. - Mert te nem 
tartottad magadhoz méltatlannak az ily 
méltatlanul való egye"ülést. 

Midőn én erre azzal a mentséggel vála-
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szoltam, hogy aki méltatlansága miatt tar
tózkodik a szenLáldozástól, ezt azért teszi, 
nehogy vakmerően valami tiszteletlenséget 
kövessen el e nagyméltóságú szentséggel 
szemben, a te áldott válaszod a következö
kép hangzott : «Aki ilyen szándékkal köze-· 
!edik hozzám, az sohasem közeledhetik ti~z
teletlenüln. - Legyen ezért neked díc~éret 
és dicsöség mindöröktöl örökké. 

HUSZADIK FEJEZET. 

Különös kiváltságok, melyekben a jó Isten 
Gertrúdot részesítette. 

Szívem és lelkem minden erejével, az 
egész teremtett mindenséggel magasztaljon 
téged s adjon hálát neked, jóságo<> Istenem, 
a te leereszkedő irgalmasságodért ! Szereteted 
nemcsak, hogy figyelmen kívül hagyta szent
séges tested és véred vételében tanusított 
sokszoros l any haságo ma t, hanem haiá,rtalan 
könyörületességeci még további ajándékban 
is részesített engem, eszközeid legsilányabb
ját, leghaszontalanabbját. Kegyelmed arról 
biztosított : ha valaki a te Szentségedhez 
kívánna járulni, de lelkiismerete nyugtala
nítja és visszatartja öt, ekkor ha meg
alázódva tölem, legkisebb szolgálódtól kér 
megnyugtatást, ezért a megalázódásért a te 
végtelen szereteted méltónak tekinti öt e 
Szentség vételére. Magyarázatul még hozzá
tetted : ha valakit igazságosságod nem tekint
het ne méltónak, annak sohasem engednéd 
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meg, hogy magát megalázva tőlem kérjen 
tanácsot. 

Ö, fölséges Uralkodó, ki a magasságban 
lakozol sa legkisebbre is tekintesz! Könyörü
letességeci vitt rá, hogy másokat az alázatosság 

· útján akat·ván méltóvá tenni - jólehet 
nélkülem jobban megtehetted volna -, 
mégis az én szegénységemre gondoltál s 
szereteted általam hajtotta végre szándékát, 
hogy legalább ilymódon részesüljenek azok 
érdemeiben, kik az én intelmeim folytán 
nyerték el az üdvösség gyümölcsét. 

Ezen fölül arról is biztosítottál, hogy 
aki alázatos és jámbor szándékkal imád
ságaimba ajánlja magát, kétségkívül el is 

. éri mindazt, amiről remélhette, hogy vala
kinek imádságára megnyerheti. Ezzel is az 
én hanyagságomon segítettéL Mert én csak 
nagyon hiányosan tudom elvégezni az Egy
házért való köteles és önként fölvállalt 
imádságokat, melyekkel magam kieszközöl
hetnék valamit. Igy választottaid gyümölcsé
ből akarsz nekem is juttatni, kikkel az én 
méltatlan kérésemre éreztetted jóságodat. 

Hasonlóképen biztosítottál arról is, hogy 
aki szeretetlől indíttatva, értem, a te leg
nyomorultabb teremtményedért alázatos 
odaadással imádkozik, vagy pedig ifjúságom 
- helyesebben gonoszságom és haszon
talauságom - vétkeinek és tudatlanságának 
kiengesztelésére fölajánlja imádságait és jó
cselekedeteit - azt a te bőkezű szereteted 
azzal jutalmazza, hogy ez életből nem fog 
előbb távozni, míg c.:;ak életmódja teljesen 
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meg nem nyeri a te tetszésedet s lelkében 
különös gyönyörűségedet nem találod. Ezt 
tisztán a te határtalan atyai jóságodnak s 
a magam szükségének köszönhetem. J ól 
tudod, mily nagy elégtétellel tartozom szám
talan vétkemért és hanyagságomért. Szerető 
irgalmad nem hagy elvesznern. Igazságos
ságod szépsége pedig nem engedheti meg, 
hogy e különféle hanyagságokkal üdvözül
jek. Azért így gondolkorlsz rólam; hogy a 
többiekkel való osztozkodásból nagyobb 
lelki növekedésben legyen részem. 

Ezekhez a te korlátot nem ismerő bő
kezűséged jóságos Istenem, még azt is 
hozzáadta: ha valaki halálom után azért, 
mert te életernben kegyes leereszkedésedben 
bizalmas társalgásodra méltattál, - alá
zatosan az én rnéltatlan írnáimba akarná 
magát ajánlani, azt kétségkívül kegyesen 
meghallgatod, ha az elmulasztottak pót
lására alázatos hódolattal hálát ad neked a 
következő öt jótéteményért : 

Először is azért a szeretetért, mellyel en
gem a te meg nem érdemelt jóságod öröktől 
fogva kiválasztott. Ez, hogy az igazat meg
valljam, a többi meg nem érdemelt adomá
nyod között az, amelyet a legeslegkevésbbé 
érdemeltern meg. Te ismerted az én fonák 
életemnek sorát s mindenben megnyilatkozó 
rosszaságát és haszontalanságát, valamint 
hálátlanságomnak bűnét, úgyannyira, hogy 
még mint pogánynak is joggal megtagad
hattad volna tőlem az eszes emberi tenné-
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szet dicsőségét. És íme, a te kegyességed, 
mely a mi gonoszságainkat nagyon fölül
múlja, még a többi keresztények előtt is arra 
választott ki, hogy szerzetes legyek. 

Másodszor· azért, hogy oly jóságosan 
magadhoz vontál. Ez, megvallom, annak a 
szelídségnek és szeretetnek a _műve, mely 
természetedet alkotja. Te az én féktelen 
szívemet - melyet tulajdonképen vas
bilincsek illetnének meg - oly édes nyájas
kodással vonzottad magadhoz, mintha sze
lídséged osztályosára találtál volna bennem 
s azért a velem való egyesülésben a legna
gyobb gyönyörűséged telnék. 

Harmadszor azér·t., hogy oly bensőségesen 
egyesítettél magaddal. Ezt teljes joggal a te 
korlátot nem ismerő bőkezűségedrek kell 
köszönnöm. Mintha csak az igazak száma 
nem lett volna elegendő arra, hogy szereteted 
nagy bőségét befogadja, meghívtál engem, 
ki érdemekben a legutolsó vagyok. Nem 
azért, mert alkalmasabbnak ítéltél, hanem 
azért, hogy a kevésbbé alkalmasban jobban 
ragyogj on csodás leereszkedésed. 

Negyedszer azért, hogy bennem örömödet 
találtad. Ezt csakis a te határtalanul nagy 
szeretetednek tulajdoníthatom, mert kegyes 
voltál ezt szavakkal is kifejezni. Mindenható 
bölcseséged gyönyörűségét találja abban, 
ha ily hihetetlen módon egyesül azzal, ami 
teljességgel nem hasonló hozzá s ily egye
sülésre egészen alkalmatlan. 

Ötödször azért, hogy engem, a szeretetre 
szerencsésen elvezetsz. Alázatosan és erősen 
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remélem, hogy ezt a jótéteményt bár a leg
méltatlanabb vagyok rá, igazságod csalha
tatlan ígérete szerint megnyerjem szereteted 
édes jóságátóL Ezért a legbiztosabb szere
tetben,. hálával karolom át anélkül, hogy 
érdemem volna rá, csupán a te irgalmadnak 
önként való kegyessége folytán. Ö, én leg
főbb, sőt egyetlen, egész, igazi, örök javam ! 

Ezek az egyes ajándékok oly csodálatra
méltó leereszkedésre vallanak s az én kicsi
ségemhez oly kevéssé illenek, azért az én 
részemről neked nyújtott hálaadás semmi
kép sem lehet elég értük. Ezért ebben is 
segítségére jöttél az én szegénységemnek és 
jóságos igéreteiddel hálaadásra indítottál 
másokat, kiknek érdemei pótolhatják az én 
fogyatkozásaimat. Méltó dícsér·et és hála 
legyen ezért a te kegyességednek mindazok 
részéről, kik az égben, a földön s az alvilág
ban vannak. 

Mindezeken fölül a te megbecsülhetetlen 
szereteted, ó Istenem, a következő egyesség
gel volt kegyes megerősíteni az említett 
ajándékokat. Midőn egyik napon felőlük 
gondolkoztam, a te szeretetedet összehason
lítva az én gonoszságommal, arra a vak
roerőségre jutottam, hogy panaszt emeltem 
reád, amiért a szerződöfelek módjára kéz a 
kézben nem erősítetted meg azokat. Erre 
a te édes engedékenységed megígérte, hogy 
kifogásaimnak eleget tesz s í~y szólt : «Ne 
panaszkodjál, hanem lépj elő s fogadd szerző
désem megerősítését». - Alacsonyságom 
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mindjárt megpillantott téged, amint két 
kézzel föltártad isteni hűségednek és csalha
tatlan igazságodnak s:!.érűjét : isteni Szíve
det. És engem, ki elvetemültségemben a 
zsidók módjára jelet kívántam, fölszólítottál, 
hogy tegyem bele jobbkezemeL Ekkor 
Szíved nyílását az én belé zárt kezemmel 
együtt összehúztad és így száltál : «<me, 
ígérem, hogy a neked nyujtott ajándékokat 
sértetlenül megőrzöm. Ha pedig mégis jónak 
látnám hatásukat egy időre megvonni, köte
lezem magamat, hogy utólag háromszoros 
nyereséggel térítern azokat vissza. Kötele
zem magamat a hatalmas Sz en t háromság 
mindenhatósága, bölcsesége és jósága részé
ről, akinek kebelében élek és uralkodom 
mint igaz Isten mindöröktől örökké,>. 

Midőn édes szereteted eme szavai után 
kezemet visszavontam, hét gyűrűhöz ha
sonlóan, hét aranykör látszott rajta, mind
egyik ujjon egy s a gyűrűs ujjon három, 
annak hiteles bizonyságáúl. hogy az említett 
hét kiváltságot óhajomhoz képest megerősí
tetted. Határtalan szereteted ekkor még 
hozzá tette : ((Ahányszor méltatlanságodat 
meggondolva, érdemetlennek vallod maga
dat ajándékaimra s bízol az én jóságomban, 
ugyanannyiszor fizetsz köteles adót az én 
javaimért)). 

ú, mily csodálatosan tud gondoskodni 
atyai szereteted legnagyobb mértékben el
fajzott gyermekeidrőL Midőn az ártatlan
ságnak s nyomában a neked tetsző áhítat
nak elvesztegetése után kegyes vagy elfo-
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gadni azt, minek nagysága el nem titkolható, 
tudniillik nagy méltatlanságom beismerését. 
Hogy ezt neked dicsőségedre, magamnak 
pedig üdvösségemre minden belső és külsö 
ajándékodban elismerjem s mégis minden
ben teljes bizalommallegyek a te szereteted 
iránt, add meg ezt nekem, ó adományok 
osztogatója, akitől minden jó származik s 
aki nélkül s'emmit sem lehet értékesnek vagy 
jónak tekinteni. 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Isten szemlé1etének hatása. 

Jogtalanságnak gondoltam, hogyha jó
ságodnak irántam, méltatlan iránt való ön
kéntes jótéteményeidre gondolva, mint egy 
hálátlan feledékenységgel mellőzném azt, 
amit egy nagyböjtben nyertem csodálato
san leereszkedő szeretetböl. A második va
sárnap, mikor a körmenet előtt a V id i Domi
num facie ad jaciem (Szemtöl szemben láttam 
az Urat ... ) responzóriumot énekelték, az 
isteni kinyilatkoztatás világosságában, le
írhatatlanul csodálatos fény ragyogta be 
lelkemet s mintegy arcomhoz érve, egy má
sik arc jelent meg előttem, amit Szent Ber
nát szavai szerint : ((Nem alakított, hanem 
alakító, nem tűnik a testi szembe, hanem 
a szív arculatát vídámítja meg, a szeretet 
ajándéka és nem szine által kedves».1 Csak 
te tudod egyedül, hogy mikép illetted meg, 

1 Szent Bernál : 31. beszéd az Énekek énekéről. 
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ó én boldogító édességem nemcsak lelke
met, hanem szívemet és minden tagomat, 
midön ennek a mézzelfolyó látomásnak 
következtében napsugaras szemed szemembe 
ragyogott. Épen azért rníg csak élek, kész
séges szalgálatot akarok irántad tanusítani. 

Mennyire máskép tetszik a rózsabokor 
tavasszal, mikor zöldel, virágzik és illatot 
áraszt, mint télnek idején, mikor rég elszá
radt s csak egykori édes illatát emlegetjük. 
Mégis : némi örömöt szerez a korábbi élve
zetre való visszaemlékezés. Azért én is, 
aminő hasonlattal csak képes vagyok nyil
vánosságra akarnám hozni a te szereteted 
dícséretére, mit érzett az én csekélységem 
ama boldogító látásod alkalmával. Ezt azért 
teszem, ha valaki az olvasók közül esetleg 
hasonló, vagy talán még nagyobb kitüntetés
ben részesült, a visszaemlékezés által hála
adásra gyulladjon. Én magam is gyakrabban 
gondolva rá, hálaadással, e napfényesen ra
gyogó tükör segítségével fogom legyőzni 
hanyagságaim sötétségét. 

Midön epedve kívánt arcodat, mely a 
boldogság teljességél nyujtja, érdemetlen 
létemre is hozzám érintetted, úgy éreztem, 
hogy isteni szemedből kimondhatatlanul bol
dogító fény árad szemembe, mely egész 
bensömet áthatotta s csodálatos erőt árasz
tott minden tagomba. Először is, mintha a 
csontjaimban levő velőt szedte volna ki. 
Azután mintha magukat a csontokat a 
hússal együtt megsemmisítette volna. Egész 
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valómat nem éreztem másnak, mint az isteni 
világosság játékszerének, amelyre mondha
tatlanul gyönyörűséges módra derűs boldog
ság ömlött és elárasztotta lelkemet. 

Mit mondj ak még mást erről az édes 
látomásról? 

Hogy az igazat megvalljam, azt hiszem, 
minden nyelv ékesszólása életem minden 
napján sem tudta volna elhitetni velem, 
hogy téged - akár a mennyei dicsöségben 
is - ily fölséges módon lássalak, ha a te 
kegyességed én Istenem, lelkemnek egyet
len üdvössége, tapasztalat útján nem veze
tett volna rá. Csak azt szeretném még mon
dani : ha az isteni dolgokban is úgy van, 
mint az emberiekben, hogy tudniillik a te 
szemed ereje annyira fölülmúlja ezt a láto
mást, amint én gondolom, akkor igazán 
állíthatom : nem maradhatna meg testben 
az a lélek, akinek ez csak egy pillanatra is 
osztályrészül jutott, hacsak isteni erő nem 
tartaná vissza benne. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Hálaadás különféle jótétemények fölsorolá
sával kapcsolatban, melyeket Getrúd meg
határozott időben tehetsége szerint áhítattal 

végezni szokott. 

Áldjon téged Úristen, Teremtöm az én 
lelkem. Áldjon téged Úristen az én lelkem és 
szívem mélyéből magasztaljon téged a te 
könyörületességed, mellyel engem határta-
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lan jóságod ily méltatlan létemre is körül
vett. Hálát adok amennyire csak tudok, 
határtalan irgalmasságodnak és dicsőítem 
hosszú türelmedet, amellyel elnézted, hogy 
gyermek- és ifjúkorom éveit - körülbelül a 
huszonötödik év végéig - oly elvakult bal
gaságban töltöttem. l\lert gondolatban, szó
ban és cselekedetben lelkiismeretfurdalás 
nélkül megtettem volna mindazt, amire al
kalmam nyilt, ha te meg nem óvsz azzal, 
hogy természetembe oltottad a rossztól való 
undort és a jóban való gyönyörüséget. To
vábbá, hogy felebarátaim külsőleg feddésben 
részesítettek. Ez időben, mintha pogányok 
között magam is pogány lettem volna és 
nem lett volna tudomásom arról, hogy te, 
én Istenem, a jót megjutalmazod s a rosszat 
megbünteted. De te gyermekkoromtól, ötö
dik évemtől kezdve arra választottál ki, 
hogy legbizalmasabb barátaid között, a szent 
szerzetesélet magányában készíts elő a ma
gad számára. 

Én Istenem, ámbár a te boldogságod sem 
nem növekedhetik, sem nem kissebbedhetik, 
mert nem szarulsz a mi javainkra. Mégis : 
az én bünös és hanyag életem - ha lehet 
mondani - csorbát ejtett a te dicsőségeden, 
mivel azt az én egész lényemnek az összes 
teremtményekkel együtt minden pillanatban 
kellett volna szolgálnia. Hogy mit érez vagy 
ami több : mit érezhetne ezért szívem, melyet 
a te leereszkedésed egész mélyéig megindított, 
azt te tudod csak egyedül. 

Ugyanezen érzelemmel felajánlom ne-
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ked, szerető Atyám, elégtételül a te sze
relmes Fiadnak minden szenvedését attól 
az órától kezdve, mikor az istállóban szénán 
sírdogált. Mindazt, amit később is tűrt 
gyermeki nélkülözéseiben. Mindazt, amit 
ifjúkori bajaiban és féifikori fájdalmaiban 
szenvedett, egészen addig az óráig, mikor a 
keresztfán lehajtotta fejét és nagy szóval 
kiadta lelkét. Ugyancsak fölajánlom neked, 
szerető Atyám, hanyagságaim pótlására azt 
a szentséges életmódot, mely minden gondo
latában, szavában és cselekedetében a leg
tökéletesebb volt, attól az órától kezdve, 
melyben a te Egyszülötted elküldetve a trón 
magasáról, a Szűztől vett testben hozzánk 
leszállt, addíg az óráig, mikor győzelmes 
testének dicsőségét a te atyai színed előtt 
bemutatta. 

Hasonlóképen áldom és imádom nagy 
irgalmasságoddal egyetemben azt az édes 
jóságot, mellyel te, irgalmasságnak Atyja, 
akkor, amikor én bűnökben merülten éltem, a 
békességnek és nem a büntetésnek gondolatait 
gondoltad felőlem. Jótéteményeid sokaságá
val és nagyságával annyira felmagasztaltál, 
mintha a többi halandókat fölülmúló an
gyali életet éltem voina a földön. lVIindezeket 
ádventben, az előtt az Epifánia-ünnep előtt 
kezdted meg, melyen huszonötödik évemet 
befejeztem. Ekkor bizonyos nyugtalanságot 
éltem át szívemben, mely úgy megindult, 
hogy núnden ifjúkori könnyelműség ízét 
kezdte veszteni előttem. Ily módon szívem 
egy kissé el volt készülve sz~mod1·a. Huszon-
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hatodik évem megkezdése után, Gyertya
szentelő ünnepe előtti hétfőn, ama nap al
konyata táján kompletórium után, te, sötét
ségben fénylő igaz világosság, az említett 
nyugtalanság éj tsz a káj ával együtt bezártad 
a leányos hiúság napját is, melyet elhomá
lyosított szellemi tudatlanságom sötétsége. 
Azon órától kezdve csodálatos és titokzatos 
módon kezdtél bánni velem. Úgy, mint 
barát jó barátjával a saját házában, sőt 
mint jegyes menyasszonyával, állandóan 
örömödet akarod találni szívemben. 

Hogy szereteted ezt a célját elérhesse, 
különbözö órákban és különböző módon 
látogattál meg. Különösen a Megtestesülés 
vigiliáján és Urunk mennybemenetele előtt 
egy napon, abban a minden teremtmény sze
mében csodálatos és tiszteletreméltó aján
dékban részesítettél, hogy attól az órától 
kezdve egész mostanáig egy pillal)atra sem 
éreztem, hogy távol volnál szívemtől. Sőt 
ellenkezőleg : mindig jelenlevőnek tudtalak, 
ahányszor csak magamba szálltam, kivéve 
egyszer tizenegy napot. Szavakkal el sem 
tudom mondani, mily nagy és mily számo~ 
jóval tetted számomra még kedvesebbé üd
vösséges jelenlétedet. Add meg ajándékok 
osztogatója azt a kegyelmet, hogy mostan
tól kezdve lelkem alázatosságában a magasz
talás méltó áldozatát mutassam be neked. 
Különösen pedig azért, hogy szívemben a 
te tetszésednek, de az enyémnek is megfe
lelően, oly kedves lakást rendeztél be. Sem 
Salamon templomáról, sem Asvérus ebédlő-
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jéről nem olvastam s nem hallottam olyas
mit, ami fölülmúlhatná azt a gyönyörűsé
get, melyet te az én bensőJ!lben kegyelmed
del magadnak készítettél. Es kegyesen meg
engedted, hogy nagy méltatlanságom elle
nére is, mint királyné a királlyal azt veled 
együtt élvezhessem. 

Ezek közül különösen azt a két ajándé
kot becsülöm nagyra, hogy szívembe nyom
tad üdvösséges sebhelyeidnek dicső éksze
reit. Ehhez még a szeretet sebét is oly szem
betünően és hathatósan vésted be szívembe. 
És ha soha, sem belső, sem külső vigaszta
lásban sem részesítettél volna többé, ezzel 
a kettővel oly nagy boldogságat nyujtottál, 
hogy ha ezer esztendeig élnék is, minden 
órában több mint elég vigasztalást, fölvilá
gosítást s hálaad ás ra serkentő anyagat ta
lálhatnék benne. 

Ezek között még a te megbecsülhetetlen 
bizalmas barátságodra is méltattál. Külön
böző módon nekem nyujtottad istenséged
nek nemes szekrényét, mint minden gyö
nyörűségem bőséges forrását : isteni Szíve
det. És pedig: majd ingyen adtad ide, majd 
pedig a kölcsönös barátság nagyobb bizony
ságául kicserélted az én szívemmel. Ezzel rejtett 
ítéleteidnek, de egyszersmint gyönyörűsé
geidnek titkát is feltártad előttem. 

Közben-közben oly szelíd kedvességgel ve
zetté! rá hibáim üdvösséges megismerésére 
s oly barátsággal kíméltél meg minden meg
szégyenítéstől, mintha csak - szinte nem 
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merem kimondani - birodalmad felét vesz
tetted volna el, ha gyerekes bátortalanságo
mat csak a legkisebb mértékben i'l zavarba 
ejted. Igy jelentetted ki előttem burk01tan, 
hogy ennek vagy annak hibái visszatetszést 
keltenek benned. Majd magamra tekintve 
azt láttam, hogy ezekben a hibákban én bű
nösebb vagyok, mint bárki is azok közül, 
akiket te elém állítottál. Pedig soha a leg
kisebb célzással sem jelezted, hogy ilyen 
hibákat bennem is észrevettél volna. 

Ezenfelül oly hűséges ígéretekkel von
zottad lelkemet, hogy hogyan akarsz jót 
tenni velem a halálban s a halál után. Ha 
soha más ajándékot nem nyertem volna tő
led, ezért magáért folyton élő reménységgel 
epedne utánad a szívem. De még így sem 
merült ki a te határtalan szeretetednek ten· 
gere. Gyakran, míkor a bűnösökért, vagy az 
elköltözött lelkekért, vagy más valami ügy
ben imádkoztam hozzád, oly csodálatos jó
téteményekkel hallgattál meg, hogy soha
sem találtam barátot, kinek azokat egész 
teljességükben habozás nélkül föl mertem 
volna tárni. 

A jótétemények eme teljességéhez csa
toltad még azt is, hogy édesanyádat, a Bol
dogságos Szűz Máriát, gondviselömül adtad. 
Többször barátságosan ajánlottál az ö sze
retetébe, mint ahogy egy hű jegyes szokta 
a maga anyjának ajánlani szeretett meny
asszonyát. 

Azonfölűl gyakran rendelted különös szol
gálatomra rnennyei udvarodnak fönséges fe 
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jedelmeit, hogy lelkigyakorlataimban neked 
megfelelőbb szalgálatra segítsenek. 

De én, méltatlan teremtés - ha néha 
nagyobb lelki javamra - részben meg
vontad tölem a gyönyör édességét, ezért 
rút hálátlanságomban legott megfeledkez
tem ajándékaidról, mintha mitsem értek 
volna. Bizonyos idő mulva azonban, midön 
a te kegyelmedből észretértem s visszakér
tem tőled az elvesztett ajándékot, abban a 
pillanatban oly sértetlenül adtad vissza ne
kem, mintha a legnagyobb gonddal keb
ledbe helyeztem volna el megörzésr·e. 

Mindezeken fölül igen gyakran, de külö
nösen szentséges születésed ünnepén, az Esto 
mihi (Légy nekem ... ) vasárnapon és egy 
pünkösd utáni vasárnapon is oly egyesülésre 
vezetté), jobban mondva elragadtál engem, 
hogy bámulok azon a csodán, miszerint azon 
órák után még tovább tudtam élni mint 
ember az emberek között. Ami azonban még 
csodálatosabb, illetőleg rettenetesebb ben
nem az, hogy hibáimat, sajnos, még ezután 
sem javítottam meg. De mégsem száradt ki 
a te irgalmasságod forrása, én Jézusom, ki 
mindazok között, akik szeretnek, a legjob
ban szeretsz. Valóban egyedül szeretsz iga
zán, minden érdemünk nélkül s szereted még 
a háladatlanokat is. 

Mikor én nyomorult, méltatlan és hálát
lan, - később kezdtem ráúnni ezekre az 
ajándékokra, melyeket az ég és a föld mond
hatatlan örömujjongással méltán szakadat
lanul magasztalhatna, akkor te, minden jó-
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nak osztogatója, megújítója és fönntartója, 
a következő módon ébresztetted föl bennem 
elhidegülésem után ismét a háladatosságot : 
Néhány rendi nővéremnek -kikről tudtam, 
hogy neked hűséges szolgáid és bízalmasaid 
- a nekem adott ajándékaidról olyasmit 
nyilatkoztattál ki, amit teljes meggyőzödésem 
szerint embertől nem tudhattak meg, mert én 
azt soha egyetlenegy emberrel sem közöltem. 

Ezekkel a szavakkal s a többiekkel, me
lyek közben eszembe jutnak, visszaadom ne
ked mindazt, ami a tied. És pedig azon az 
édesen szóló hangszeren, mely a te isteni Szí
ved. A vigasztaló Szentlélek erejében vissz
hangozva éneklek neked úristen, imádásra 
méltó Alyám, dícséretet és hálaadást mind
azok részéről, kik az égben, a földön és a 
föld alatt vannak s mindenek nevében, ami 
van, ami volt és ami lesz. 

Ehhez hozzáadom azt is, ami az enyém, 
és ez : életem fekete hálátlansága, szemben 
a te isteni fényben ragyogó nagyszámú jó
téteményeddel. Mert te nem adhattál más 
ajándékot, mint ami a természetedben gyö
kerező isteni bőkezűségedhez illik. Én pedig 
a természelemben gyökerező ügyefogyott
ságommal úgy fogadtam azt, mint ahogy 
egy nyomorúságos kontártól várni lehetett. 
Ám ezt a t~ királyi szelídséged egészen figyel
men kívül hagyta és sohasem vettem észre, 
hogy miatta kevésbbé részesítettél volna jó
téteményeidben. Míg tehát te, kinek az 
atyai szeretet mennyei palotájában van édes 
pihenőj e, az én szegénységem. hajlékában 
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választottál magadnak szállásul nyugvóhe
lyet. És én elfajzott és udvariatlan szállás
adó, alig törödtem valamit a te tetszésed 
megnyeréséveL Tisztán emberi, természetes 
részvétből nagyobb gondot kellett volna fordí
tanom egy bél poklosra, aki, miután nekem sok 
sérelmet és alkalmatlanságot okozott, kény
telenségből mégis hozzám tért be szállásra. 

Azokért a jótéteményekért, melyeket te, 
ó csillagok fölruházója, bensőmnek kedves 
fölékesítése, szentséges sebeidnek bevésése, 
titkaidnak kinyilatkoztatása által irántam 
tanusítottál, melyekben édesebb lelki gyö
nyörűségeket engedtél élveznem, mint aminő
ket a testiek nyujthattak volna, ha az egész 
földkerekségél bejárom napkelettől napnyu
gatig, - mindezekért mondom : én leghálát
lanabb teremtmény, gyalázattal illettelek s 
megvetettelek téged és a földi élvezeteket 
többre becsültem a te mennyei mannádnál. 

Azután, míg te jóságosan lehajoltál mél
tatlan imádságaimhoz, én, sajnos, nagyon 
is sokszor megkeményítettem szívemet aka
ratod ellen. Bizontwal könnyezve kellene 
megvallanom, - né.ha tetettem magamat, 
mintha nem érteném akaratodat, csakhogy 
lelkiismeretem ösztökélésére ne legyek kény
telen teljesíteni. 

Azért, hogy dicsőséges Anyádnak és a 
boldog lelkeknek közbenjárását kegyes vol
tál rendelkezésemre bocsátani, én nyomo
rult, külső barátok vigasztalását ke~estem 
s ezáltal akadályt okoztam nekik. Es bár 
az lett volna helyén, hogy nagyobb hálára 
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gerjedjek s jobban óvakodom a mulasztá
soktól, mivel a te édességed ajándékait még 
hanyagságom közepe_tt is sértetlenül meg
őrizted. számomra. En ehelyett erőszakos, 
sőt ördögi módon a j ó t rosszal viszonzom 
s még inkább alkalmat veszek arra, hogy 
óvatosság nélkül élj ek. 

A legnagyobb hibám azonban az, hogy 
oly fönséges és egyedül csak előtted ismert 
egyesülés után nem féltem ismét beszeny
nyezni lelkemet azokkal a hibákkal, melye
ket azért engedtél hozzám tapadni, hogy a 
te segítségeddel szembeszálljak velük, le
gyözzem öket s ennek folytán nagyobb di
csőségem legyen nálad a mennyben mind
örökre. Abban sem voltam büntelen, hogy 
mikor bálám fölgerjesztésére barátaidnak 
kinyilatkoztattad titkaimat, én a te szán
dékod meghiúsításával néha inkább emberi 
módon örültem neki s a köteles hálaadást 
elmulasztoU am. 

És most szívemnek jóságos Alkotója, 
ezért és még másokért - melyek ez alka · 
lommal eszembe juthatnak - szálljon föl 
hozzád szívem sóhajtása ! Fogadd el, -
amint most fölajánlom neked az én pana
szomat amiatt a nagyon sok hűtelenség 
miatt, melyet isteni kegyességed jósága ellen 
elkövettem, azzal a nemes részvéttel és hó
dolattal egyetemben, melyet velünk a te 
szerelmes Szent Fiad által a Szentlélekben 
megismertettél mindazok részéről, kik az ég
ben, a földön és a föld alatt vannak. Én 
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magam ugyanis teljesen elégtelen vagyok 
arra, hogy a javulás méltó gyümölcseit 
nyujtsam, azért kérem a te jóságodat, én 
édes Szerelmem, sugalld a te hozzád őszinte 
odaadással ragaszkodó lelkeknek, hogy pó
tolják az én módfölötti nagy hiányomat só
hajaikkal, imádságaikkal, vagy egyéb jó
cselekedeteikkel, egyes-egyedül a te méltó 
dicsőségedre. Hisz jól tudod te, szívem vizs
gálója, hogy ezek megírására semmi más 
nem kényszerített engem, mint a te jósá
god, dicsőséged szeretete, hogy halálom 
után sokan olvasva írásomal, részvétet érez
zenek kegyes jóságod iránt. Szereteted az 
ember üdvösségeéit oly mélyen leereszke
dett s megengedte oly nagy és számtalan 
ajándék megvetését, mint ahogy én magam
ban minden ajándékodat megrontottam. 

De hálát adok, amennyire csak bírok, 
a te kegyes irgalmasságodnak, én Uram Is
tenem, teremtőm és megújítóm. Te a te 
szereteted túláradó mélységéből arról biz
tosítottál, hogy mégha bűnös volna is va
laki, de a föntemlített szándékkal a te di
csőségedre rólam megemlékezik, vagy a bű
nösökért imádkozva, vagy a választottakért 
hálát adva, vagy pedig valami jótettet vé
gezve lehető áhitattal, az ilyen nem fogja 
előbb befejezni földi életét, mintsem a te 
különös kegyelmedből életmódja teljesen 
megnyei'Í tetszésedet s benső örömet találsz 
szívében. Legyen ezért tied az az örök dí
cséret, mely a teremtetlen szeretetből ered 
s állandóan visszafoly tebeléd. 
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HUSZOJ\HARMADIK FEJEZET. 

Ez írás ajánlása. 

Ime, jóságos Uram, a te leereszkedő ba
rátságod talentumát, melyet rám, méltat
lan, nyomorult teremtményedre bíztál, a 
te szeretetedből dicsőséged gyarapodásáért 
nyilvánosságra hozom mindabban, amit ed
dig írtam s abban, amit ezután fogok írni. 
Teszem ezt abban a reményben, hogy soha 
más ok nem késztetett írásra vagy szólásra, 
csupán csak a te akaratodclal való megegye
zés, a: te dicsőséged utáni vágy és a lelkekért 
való buzgóság. Ö, vajha méltó dícséret és 
igaz hála lenne osztályrészed azért, hogy 
határtalan szereteted nem hagyta magára 
az én méltatlanságomat. De azért is óhaj
tom a te dícséretedet, hogy némelyek, kik 
e sorokat olvassák, a te szereteted édessé
gében gyönyörűséget találjanak s így von
zatva, - bensődben még többet tapasztal
janak. Valamint a tanulók az ábécé útján 
jutnak el néha a gondolkodástan ismeretére, 
úgy vezessenek az itt leírtak mint festett 
képek annak az elrejtett mannának benső 
élvezetére, melyet érzékelhető képek segít
ségével nem lehet közölni, hanem csak aki 
élvezi, az éhezik újból utána. Ezzel táplálj 
bennünket bőségesen, ó én Istenem, minden 
j ó nak mindenható osztogató j a, számkiveté
sünk egész útja alatt, mígnem fölfödött arc
cal nézvén az Úr dicsőségét, ugyanazon kép
mássá változunk át fényesebben és fénye
sebben a te édes Lelked által. 
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Addig is azonban a te hűséges ígéreted 
s az én alázatos óhajtásom szerint adj mind
azoknak, kik ezt az írást alázatossághól ol
vassák, örömet a te leereszkedéseden, rész
vétet az én méltatlanságomon és törödei
met saját elömenetelükre. Igy, az ö szeretö 
szívüknek arany füstölőjéből oly édes illat 
szálljon föl hozzád. amely böséges1:m pótolja 
előtted hálátlanságomnak és hanyagságom
nak minden fogyatkozását. Ámen. 

Vége a második könyvnek. 
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HARMADIK KÖNYV. 

A harmadik könyv tartalma. 
(Lansperger után.) 

Rendkívüli alázatossága miatt Szent Ger
trúd szűz ezt s a következő könyveket nem 
irta maga, hanem inkább azt lehet mondani, 
hogy diktálta. Isteni parancsra egy más 
tanult szűznek nyilatkoztatta ki azt, amit 
le kellett írnia. Úgy vélekedett ugyanis, 
hogy őmaga nem elég méltó rá, mivel véle
ménye szerint Isten ajándékait magában 
csak lerontja é<> elhanyagolja. Ezért az volt 
az óhaja, hogy más ajánlja Isten ajándékait 
s ilymódon az őt megillető dícsérettel és 
hálaadással tiszteljék az Úri.,tent azok, akik
nek az ö titkait csupán csak ezen okból tárta 
föl. Mindenesetre, ehhez az elöljárók tekin
télye is hozzájárult azzal, hogy az egyiknek 
megparancsolta e titkokat kinyilvánítani, 
a másiknak pedig leírni. 

Ez a harmadik könyv is egészen tele van 
tanítással és vigasztalással. Számos jámbor 
gyakorlatot i<> tartalmaz. Ezekből mindenki 
a maga állapotának megfelető oktatást nyer 
afelől, miként kell Istennek szolgálnia és 
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tetszé~ét megnyernie. Megtanulja azt is, 
miként kell Krisztus érdemeit és szenvedé
seinek gyümölcsét vétkeinek és mulasztásai
nak kiengesztelésére az Atya-Istennek föL 
ajánlania s így magáévá tennie azokat. 
Továbbá: hogyan :;zeretheti Istent egész 
szívével. És végül : hogy vegye magához a 
legnagyobb áhítattal a szentségeket s meny
nyire készen kell lennie mindenkor arra, 
hogy Isten akaratához alkalmazkodjék. Ezek 
s más hasonlók, melyeket e könyvekből ta
nulhatunk, az isteni szeretetnek a kiválasz
tottak iránti mondhatatlan gazdagságát hir
detik. Ezzel az emberi gyarlóság iránt ez 
utolsó időkben oly nagy részvétet tanusít, 
hogy époly pazarul - ha szabad így be
szélni -, mint irgalmasan ajánlja föl aján
dékait, valamint szentj eit, sőt önmagát is, 
csak mi készek legyünk jóakarattal elfo
gadni. Fogj tehát hozzá olvasó, mert nem 
bánod meg, hogy olvastad. 

ELSÖ FEJEZET. 

Az Isten Anyjának különös gondviselése. 

Egy alkalommal benső megvilágítás út
ján Gertrúd megtudta, hogy érdemeinek 
növelésére szenvedés vár reá. Emiatt emberi 
gyarlóság_ból nagyon rettegett ugyan, de a 
jóságos Ur szánakozván kislelkűségén, irgal
mas Anyját, a mennyország dicső Királyné
ját adta neki kegyes gondviselőül. Igy vala
hányszor ha erejét meghaladó nagy szenve-
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dés nehezedett reá, nála, az irgalmasság 
Anyjánál mindenkor biztos menedéket ta
lált. 

Rövid időre ezután nagyon nehezére esett 
Gertrúdnak, mikor egy Istennek szentelt 
személy arra kényszerítette, hogy föltárja 
mindazt a különös ajándékot, melyben az 
Úr őt a megelőző ünnepen részesítette. Bizo
nyos okoknál fogva ezt akkor nagyon nehéz
nek találta. Azonban attól félt, hogy Isten 
akaratával jön ellenkezésbe, ha teljesítése 
alól kivonja magát. Azért tehát a szomorúak 
Vigasztalójához sietett, tőle óhajtván meg
tudni, mi lenne ebben az ügyben a legjobb. 
Ekkor a következő választ nyerte : «Oszd ki 
azt, amivel birsz, mert az én Fiam nagyon 
gazdag, hogy visszatérítse neked mindazt, amit 
az ő dicsőségére kiosztottál)). Mivel azonban 
még mindig nehezen tudta rászánni magát 
arra, hogy titkát fölfedezze, odaborult az 
Úr lábai elé is és kérve-kérte őt, közölje vele, 
mi az ö tetszése s adjon neki erőt is, hogy 
végrehajthassa. Az isteni jóság így válaszolt : 
<<Add pénzemet a váltóasztalra, hogy vissza
jövetemkor kamattal vegyem vissza.))1 Ger
trúd így meggyőződött, hogy azok az okok, 
melyeket oly meggyőzöknek és a Szentlélek
töl származóknak gondolt, valój~ban saját 
emberi fölfogásából származtak. Epen azért 
ettől kezdve engedni kezdett szigorú állás
pontjából, mert Salamon tanusága szerint : 
«A királyoknak ugyan megtisztelő, ha sza-

1 Máté, 25, 27. 
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vukat titokban tartjuk. A jó Istennek azon
ban az szolgál dicsőségére, ha igéjét ki
nyilvánítjuk». 

MÁSODIK FEJEZET. 

A lelki eljegyzés gyűrűi. 

Gertrúd midőn egy alkal~mmal egy kis 
imádságban fölajánlotta az Urnak mindazt 
a szenvedést, amit testben és lélekben kellett 
eltűrnie és mindazt az élvezetet, melytől 
meg volt fosztva, megjelent neki az Úr s 
ezt a két áldozati ajándékot - tudniillik 
az élvezetet és szenvedést - drágaköves 
gyűrűk alakjában, mint ékszert hozta két 
kezében. Gertrúd több ízben ismételgetvén 
az említett imádságot, egy alkalommal úgy 
érezte, hogy az Úr Jézus a balkezében levő 
gyűrűvel, - melyben a testi szenvedést 
ismerte föl - halszemét megdörzsölte. Ettől 
kezdve ez a szeme fájdalmat okozott neki s 
előbbi egészségét többé nem nyerte vissza. 
Ebből megtudta, hogy amint a gylírű az el
jegyzés jele, épen így a testi és lelki szenvedés 
legigazabb jele az isteni kiválasztásnak s 
mintegy a lélek eljegyzése az Istennel. Ezért 
minden szenvedő bizalommal mondhatja : 
((Gyűrűjével elzálogosított engem az én Uram, 
Jézus Krísztusll.1 S ha még ezenfölül a szen
vedések között dicsőítésre és hálaadásra 
tudja lelkét az Úrhoz emelni, akkor folyta-

1 Szent Ágnes officiumából vesperás antifonája. 
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tól ag örvendezve mondhatj a ezt is : ((Es 
mint egy jegyest, fölékesített engem koronával.» 
A szenvedések között való hálaadás a dicső
ség legékesebb koronája, hasonlíthatatlanul 
drágább az aranynál és topáznál. 

HARMADIK FEJEZET. 

A szenvedés méltósága. 

Egy napon, pünkösd táján, Gertrúdot 
türbetetlen oldalfájás kínozta. Környezete 
a kilábolás helyett már halálára készült 
volna, ha nem tudják, hogy hasonló fájda
lomból már többször fölépült. Ekkor a lélek 
igazi Vigasztalója a következő módon segí
tett rajta. Ha a szolgálattevők hanyagsága 
miatt valamiben hiányt szenvedett, maga 
az Úr állt kegyesen meJ]ette s boldogító jelen
létével enyhítette fájdalmát. Ha pedig az 
ápolók gondja nagyobb volt, az Úr vissza
vonult s a fájdalom növekedett. Gertrúd 
ekkor világosan megértette, hogy minél job
ban magára hagynak valakit az emberek, 
annál kegyesebben tekint rá az isteni Irgal
masság. Es midőn az nap estefelé a roppant 
fájdalomtól elgyötörve enyhülést akart az 
Úrtól kikönyörögni, az Úr fölemelte karjait 
s megmutatta neki, hogy mintegy ékszerül 
keblén viseli azt a fájdalmat, melyet azon a 
napon elszenvedett. Gertrúd mikor azt az 
ékszert egészen mesterinek látta, melyen 
nem volt észrevehető semmi fogyatkozás, 
földerülve azt remélte, hogymost már fájdal-
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mának is meg kell szűnnie. Azért az Úr 
hozzátette : «Amit ezután szenvedsz, az adja 
meg fényét ennek az ékszernekll. Mert az ékszer, 
bár drágakövekkel volt kirakva, mégsem 
ragyogott eléggé, hanem olyan volt, mint a 
homályos fényű arany. Az a betegség pedig, 
melybe késöbb esett, a pestis volt. De nem 
vált nagyon sulyossá, mert lelke inkább a 
vigasztalás nagyvoltát érezte, mintsem a 
fájdalom keserűségét. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A földi élvezet megvetése. 

Szent Bertalan ünnepe táján valami túl
ságos szomorúság és türelmetlenség követ
keztében nagy sötétség borult Gertrúd lel
kére. Az a gondolat kínozta, hogy Isten 
jelenlétének gyönyörűségét nagyrészt el
vesztette. Ez egészen addig tartott, míg a 
következő szombaton a Szűz Istenanyának 
közbenjárására a Stella maris Maria (Mária, 
tenger csillaga) antifóna éneklése közben a 
homály oszladozni kezdett. A következő 
vasárnap örömmel tapasztalta, hogy Isten 
jósága még nagyobb kedveskedésben része
síti. Ekkor előbbi türelmetlenségre és egyéb 
fogyatkozásaira gondolva, oly nagy csüg
getegség szállta ~eg, hogY, szinte kétségbe
esve így szólt az Urhoz: «Ü, nagy irgalmas
ságú Uram, vess véget bajaimnak, melyek
nek énmagam sem véget nem vetek, sem 
határt nem szabok. - Szabadíts meg engem 
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és helyezz melléd s akkor bárkinek keze 
haclakozhatik ellenemn.1 - Csüggetegségén 
szánakozva az Úr, egy nagyon kicsi és szűk 
kertet mutalott neki, mely színes virág
pompában díszlett, töYisekkel volt körül
véve s benne egy kicsi mézpatak folydogált 
és így szólt hozzá: «Vajjon többre becsülöd-e 
nálam azt az élvezetet, melyet ezen virágok 
nyujtanak?)) <tSemmiesetre sem, Uram Is
tenn, - válaszolta Gertrúd. Az Úr azután 
egy sároskertet mutatott neki, melyet gyér 
pázsit takart s benne csak elszórva volt 
egy-két illat- és színnélküli virág. Az Úr 
ismét kérdezte tőle : «Hát ezt többre be
csülnéd-e nálam?)) Gertrúd erre mintegy 
méltatlankodva elfordult a kerttől s így 
válaszolt : <<Távol legyen lelkemtől, hogy 
nálad, egyedüli igaz, legfőbb s örök jónál 
többre becsülj ek valamit, ami nemcsak 
hogy teremtett és silány jó, hanem egyene
sen rossz)), És az Ür: «Miérl bizalmatlanko
dol tehát, mintha nem élnél a szeretetben, 
holott mindenki benne él, aki annyi jóval 
bővelkedik. És miért beszélsz kétségbeeset
ten bűneid miatt, mikor az Irás tanusága 
szerint «a szeretet befödi a bűnök sokaságát ?n2 

Azután akaratodat helyezd az én akaratom 
alá, hogy békességesen, tisztességben s min
den kellemetlenség nélkül élhess. Igy élet
szentségben és az emberek becsülésében 
lehetné!. :\tlert ezt mutattam meg neked a 
virágoskert formájában, míg a sároskert 

l Jób, 1í. 2 Péter, l. 48, 
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a benne levő csenevész virágokkal a földi 
örömöket jelképezte. Gertl·úd erre fölkiáltott: 
Ó, vajha a nekem mutatott virágoskert 
megvetése által ezerszer, meg újra ezerszer 
lemondtam volna saját akaratomróL Ám 
félek, hogy inkább szűkvolta bírt rá arra, 
hog~ olyan könnyen Yisszautasítottam. És 
az Ur: dgy korlátozza jóságom választot
taimnak, lelkiismeretük tiltakozása által a 
földi javakat, hogy annál könnyebben meg
vetilessék azo kaV>. Erre G ert l'úd núnden 
mennyei és minden földi élvezetről lemondva, 
oly szarosan simult az Úr keblére, hogy az 
egész teremtés minden erej e sem látszott 
elégnek arra, hogy ebből az egyesülésből csak 
némileg is kiszakít sa. Izlelte az Úr oldalából 
balzsamként folyó életadó édességet. 

ÖTÖD·IK FEJEZET. 

Az Úr hogyan hajolt le Gertrúdhoz megaláz
kodásában. 

Szent Máté apostol ünnepén a Szent Misé
ben az Úr édességének bőséges áldásával 
halmozta el Gertrúdot. A kehely fölajánlása
kor ugyanazt a kely~et hálaadásul Gertrúd 
is fölajánlotta az Urnak. Szívében pedig 
fontolgatui kezdte, hogy a kehely eme föl
ajánlásával ugyancsak keveset tett, ha 
ugyanakkor magát is föl nem ajánlja a szen
vedéseknek Krisztusért való elviselésére. 
Buzgalma hevében ekkor légott a padlóra 
borult, mintha valami hitvány féreg volna 
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s e szavakat mondta: ((Fölajánlom maga
mat, ó Uram, mindannak elviselésére, ami 
a te dicsőítésedre szolgálhatn. Az Úr erre 
nyomban lehajolt hozzá a padlóra és mint
egy magához vonva őt, így szólt : HEz az 
enyém». Gertrúd pedig az Úr erejével báto
rítva, fölemelkedett magához az Úrhoz és 
mondá: dgen Uram, a te kezeid műve 
vagyokn. 

H A TODI K FEJEZET. 

Az Úr részvéte. 

Aprószentek ünnepén, midőn Gertrúdot a 
szentáldozásra való előkészületben zavaró 
gondolatok gátolták, isteni segítségért kö
nyörgött. Ekkor a jó lsten kegyes irgalmas
ságától ezt a választ nyerte: HHa valaki 
emberi kísértéstől ostromoltatva, biztos re
ménnyel oltalmam alá menekül, ö is azok 
közé tartozik, akikről elmondhatarn : Egy 
az én galambom,! választott ezrek közül, 
aki egyik szemével megsebesítette isteni 
Szívernet.2 Szent testem - mely egyesülve 
van az istenséggel - a választottaknak 
mindig szószólójuk, mely arra kényszerít, 
hogy szánakozzam rajtuk különböző szük
ségeikben.>> Erre Gertrúd így szólt : ((Szeplö
telen tested, Uram, melyben sohasem érez
tél semmi ellenmondást, hogyan kényszerít
het téged arra, hogy szánakozzál rajtunk 

1 Énekek éneke, 6, 8. 
2 Énekek éneke, 5, 10. ; 4, Y. 
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oly sokféle nyomorúságunkban b> Az Úr így 
felelt : «Akiben értelem van, könnyen meg
értheti. Az apostol ugyanis ezt mondja 
rólam : <<Mindenben hasonlónak kellett len
nie testvéreihez, hogy irgalmas legyen.»1 

És hozzátette az Úr: «Az én választottam
nak egyik szeme, mellyel megsebesítette 

· Szívemet, a rendíthetetlen bizalom. Meg kell 
győződve lennie arról, hogy képes vagyok, 
tudok és akarok is segítségére lenni híveim
nek. Ez a bizalom oly erővel kényszeríti 
szeretetemet, hogy nem hagyhatom el őket». 
Gertrúd erre így szólt : <<Ha a bizalom oly 
biztos jó, amelyre a te adományod nélkül 
senki sem tehet szert, mit veszíthet akkor 
az, aki híjával van?» Az Úr felelte : «Min
denki legyőzheti kislelkűségét a Szentírás 
biztató szavaira. És ha nem is teljes szívé
ből, de legalább ajkával elmondhatja ő is 
Jób szavait: «Ha a pokol mélyére merülök 
is le, onnan is kiszabadítasz engem». To
vábbá : «Ha meg is öl engem, benne remény
kedem».2 

HETEDIK FEJEZET. 

A Szent Mise öt része. 

Gertrúd egy napon betegen feküdt, így 
nem vehetett részt a Szent Misén. Szeretett 
volna legalább áldozni, azért szomorodott 
szívvel így szólt az Úrhoz: «Mi másnak 
tulajdonithatom ó én Szerelmem, mint a te 

1 Zsid. 2, 17. ~Jób, 13, 15. 
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rendelésednek, hogy nem lehetek jelen a 
Szent Misén? És hogyan tudok most elké
szülni szentséges testednek és vérednek véte
lére, mikor az én legfőbb előkészületem a Szent
Mise. figyelmes hallgatása szokott lenni?'' 
Az Ur ekkor így válaszolt: <<Minthogy ebben 
a dologban engem okolsz, figyelj tehát rám 
és én majd édes, szeretettől áradó mennyeg
zős dalt énekelek neked. Halld tehát tőlem, 
hogy véremmel váltottalak meg s vedd 
fontolóra, hogy az az egész harminchárom 
esztendöm, mikor a földön érted fáradoz
tam, nem volt más, mint követség a te el
jegyzésedért. Ez szalgáljon számodra a mise 
első részeül. 

Halld továbbá tőlem, hogy lelkemet kap
tad tőlem ajándékul és tudd meg, hogy ama 
követség ideje alatt teljes harminchárom 
évig szemredtem ugyan testileg, lélekben 
azonban a legörvendetesebb mennyegzőt 
ünnepeltem a veled való egyesülés reményé
ben. Ez szalgáljon neked a mise második 
részeül. 

Halld azután tőlem, hogy beteltél isten
ségemmel s tudd meg, hogy istenségem a 
külső testi fáradalmak között a legédesebb 
benső lelki örömöket tudja nyujtani. Ez 
szalgáljon neked a mise harmadik részeül. 

Halld ezenfölül tőlem, hogy az én szere
tetem megszentelt téged s ismerd el, hogy 
nem magadtól, hanem egyedül tölem van 
benned mindaz, amivel tetszésemre lehetsz. 
Ez szalgáljon neked a mise negyedik részeül. 

Halld végül tölem, hogy a velem való 
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egybeforradás emelt föl téged. Ismerd el, 
hogy mivel nekem adatott minden hatalom 
az égben és a földön, tetszésem szerint emel
hetlek föl téged magamhoz úgy, mint azt, 
aki a királlyal egybekelt. Ezért öt királyné
nak kell nevezni és eszerint kell Q.t tisztelni. 
Gondolj ezután örömmel ezekre s akkor nem 
panaszkorlsz többé, hogy a Szent Misén nem 
lehettél j elen». 

NYOLCADIK FEJEZET. 

Az isteni kegyelem kiosztása. 

Midön egyszer egy valaki Istentől azt a 
kijelentést nyerte, hogy az Úr a kolostor
beliek imádságára sok-sok léleknek engedi 
el a tisztítóhely büntetését, azért erre a célra 
az egész kolostornak meghatározott imád
ságot rendeltek el. Gertrúd is a maga részé
ről a legnagyobb buzgósággal végezte és 
ajánlotta föl imádságát a lelkek kíszabadu
lásáért. l\1idön ezét't az Úrhoz közelebb 
járult és öt mint jutalmakat osztó Királyt 
dicsőségében megpillantotta, azt azonban 
nem tudta világosan fölismerni, hogy mivel 
van az Úr oly nagyon elfoglalva, ezért így 
szólt hozzá : <<Jóságos Istenem ! A mult 
esztendőben Szent Mária Magdolna ünne
pén közölted velem méltatlannal, hogy sze
reteted ajándékaként kénytelen vagy egész 
jóságodat lábaidhoz lehajtani, mivel azon 
a napon a szent. bűnbánónak példájára oly 
sokan borulnak lábaid elé. Méltóztassál tehát 
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most is kegyesen föltárni előttem azt, amit 
jelenleg cselekszel, de ami el van rejtve 
lelki szemeim elől». Az Úr így válaszolt : 
«Ajándékokat osztok szét». Gertrúd ezek
ből a szavakból megértette, hogy az Úr a 
szerzetes-testület imádságait a tisztítóhelyen 
szenvedő lelkek megszabadítására osztja ki. 
A lelkeket azonban, bár jelen voltak, nem 
láthatta. Azután hozzátette még az Úr : 
<<Vajjon nem akarnád-e te is fölajánlani ne
kem érdemed kincsét ezen ajándékozásom 
növelésére?» Gertrúd ezen szavakra meg
illetődve és mit sem tudva arról, hogy a 
nevezett valaki tanácsára, aki Istentől azt 
az ígéretet nyerte- ugyanazt tette az egész 
kolostoris-nagy hálával vette, hogy az Úr 
valami különöset kíván tőle - vidám lé
lekkel így válaszolt: «<gen Uram, nemcsak 
a magamét, ami alig több a semminél, ha
nem az egész kolostor javait is a legnagyobb 
örömmel föláldozom neked ama szent közös
ség alapján, melyben együtt élünk». Az Úr 
ezt nagy kegyes_en fogadta. 

Ezután az Ur, mintha dolgát végezte 
volna, mintegy felhőt borított önmaga és 
Gertrúd fölé és így szólt hozzá : «Csak rám 
figyelj és élvezd kegyelmem édességétn. Erre 
Gertrúd kérdezte : «Miért fosztottál meg 
édes Istenem, engem attól az ajándéktól, 
melyben az előbb említett valakit a tisztító
helyen szenvedő lelkekre vonatkozó kijelen
tés által részesítetted, hiszen titkaidból ke
gyes vagy velem is többet közölni ?» Az Úr 
válaszolta : <(Gondolj csak arra, hányszor 
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alázódtál meg épen amiatt, hogy magadat. 
ajándékaimra méltatlannak ítélted. Sőt néha 
azt hitted, hogy ajándékaimat úgy adom 
neked, mint napszámosnak, akit bérért kell 
szalgálatra fölfogadni. Ezét't magadnál több
nek gondoltad azokat, kik ajándékok nélkül 
is mindenbeÍl hűségesek. Most ezekhez tet
telek hasonlóvá, hogy nem részesülvén a 
megholtakra vonatkozólag semmi külön ki
nyilatkoztatásban, értük mégis hűségesen 
fáradozvá.n, részed legyen abban a kitünte
tésben is, melyet másokban magasztalsz. 

Gertrúd e szavakra lélekben mintegy el
ragadtatva megismerte, hogy mily csodás 
és kimondhatatlan leereszkedéssei bánik néha 
az emberrel az isteni kegyesség. Némelykor 
bőségesen árasztja lelkébe kegyelmét, más
kor pedig kisebb dolgokat is megtagad tőle 
s mindkettőt azért, hogy az öt szeretö lélek
nek javára váljon. Gertrúd a nagy hálától 
és csodálkozástól szinte elragadtatva, az Úr 
elé vetette magát e szavakkal: «Uram, ezt a 
sokat az én csekélységem nem tudja el
viselni)). Erre az Úr csökkentette megismeré
sének nagyságát s Gertrúd erejét vissza
nyerve igy szólt az Úrhoz : <<Mivel a te 
gondviselésed megfoghatatlan bölcsesége azt. 
kívánja, 6 jóságos Istenem, hogy ennek az 
ajándéknak híjával legyek, soha többé nem 
akarok utána vágyakozni.>> 

És hozzátette: <<Vajjon meghallgatsz-e 
mégis, Uram, ha bármelyik barátomért 
imádkozom?>> Az Úr így válaszolt : <<Isteni 
erőmmel mindenkor megteszem)). És Ger-
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trúd : <<Akkor már most kérlek azért a vala
kiért, akit gyakrabban ajánlottak már imád
ságomban. Gertrúd ekkor úgy látta, mintha 
az Úr kebléből egy kristálytisztaságú patak 
áradt volna ki és belefolyt annak bensejébe, 
akiért imádkozott. Megkérdezte tehát az 
Urat: <<Mit használ ez Uram annak a vala
kinek, minthogy , neki nincs tudomása e 
beát·adásról ?)) Az Ur így felelt: ((Ha az orvos 
a betegnek gyógyító italt nyujt, a körülötte 
állók nem látják azonnal a hatást, amint 
az italt lenyelte. Sőt maga a beteg sem érzi 
mindjárt, hogy meggyógyult. Az orvos azon
ban, aki az italnak gyógyító erejét ismeri, 
jól tudja, hogy mikép válik az a betegnek 
hasznára. És Gertrúd : <<Miért nem szaba
dítod meg öt U ram azoktól a rendetlen 
szokásoktól és egyéb hibáktól,, amelyekért 
már többször kértelek ?n Az Ur így vála
szolt : <<Rólam, a gyermek Jézusról azt mon
dották: <<Növekedik vala időben és bölcse
ségben lsLennél és az embereknéln.l Az a 
valaki is eképen haladva, óráról-ó:ára erény
nyé fogja változtatui hibáját. En minden 
emberi gyarlóságát megbocsátom neki, hogy 
ez élet után elnyerhesse mindazt, amit az 
embernek készítettem, akit az angyalok fölé 
szándékaztarn fölmagasztalnin. 

Eközben elérkezett az áldozás órája. Ger
trúd kért e az U ra t, hogy ahány lelket annak 
az említett valakinek imádságára a tisztító
helyről kiszabadított és a mennyei karok 

1 Luk. 8, 52. 
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közé fölvett, nyujtsa míhamarább kegyel
mét ugyanannyi_ bűnösnek is, akik azonban 
az üdvözülendők közé tartoznak. Azokért 
ugyanis, akik a kárhozat útján járnak, nem 
mert közbenjárni. Eme kislelkűségeért azon
ban megfeddette őt az Úr s így szólt: «Nem 
érdemli-e meg az én itt jelenlévő szeplőt~
len testemnek és drágalátos véremnek mél
tósága, hogy még azokat is visszahívjam 
életük megjobbítására, kik a kárhozat útján 
vannak?)) Gertrúd megfontolván azt a nagy 
jóságot, mely e kijelentésben megnyilatko
zott, így szólt : «Akkor tehát az egész terem
tés szeretetével és vágyódásával egye~ülve 
könyörgök Felségednek, hogy ama megsza
badult lelkek számának megfelelő arányban 
add nekem azokat a még élő bűnösöket is, 
kik a kárhozat útján vannak, hogy ismét 
visszajuo:;sanak a te kegyelmedbe. Nem vá
lasztok ki senkit barátaim, rokonaim vagy 
ismerőseim közül. Egyedül azokért imád
kozom, akikért te különösen óhajtod, hogy 
imádkozzam)). Az Úr kegyesen fogadta ezt 
s biztosította őt kérése teljesítése felől. 

KILENCEDIK FEJEZET. 

Három fölajánlás. 

Szent Mátyás ünnepén Gertrúd többféle 
gátló körülmény miatt el akarta hagyni a 
szentáldozást. Az Úr azonban oly mélysé
ges baráti érzelmet mutatott iránta, aminő 
gyöngéd<>éget valaha csak tanusíthatott ba-
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rát barátja iránt. Ezzel azonban még nem 
elégedett meg Gertrúd, hanem azt kívánta, 
hogy önmagától egészen megválva, az Úr 
szeretetének lángjában egészen fölolvadva, 
a legbensőbb egyesülésben összeforrjon vele. 
Mivel ezt ez alkalommal semmikép sem tudta 
elérni, fölhagyva az erőlködéssel, lsten di
csőítéséhez kezdett, amint máskor is tenni 
szokta. Először is magasztalta az imádandó 
Szentháromság mérhetetlen jóságát mind
azért a kegyelemért, amely az ő kifogyhatat
lan bőségéből az üdvözültek javára valaha 
kiáradt. Másodszor mindazért a kegyelemért, 
melyben nagyméltóságú Anyját részesítette 
az Úr. Harmadszor mindazért a kegyelemért, 
melyet Jézus Krisztus legszentebb ember
ségébe beleöntött. Azután könyörgött mind
egyikhez közösen ~ mindegyikhez külön
külön, hogy a tündöklő és mindenkor nyugvó 
Szentháromság áldozatánál muta!lsa be mind
egyikük az ő hanyagságainak pótlására mind
azt a buzgóságot és előkés~ületet, melyre 
csak képesek, hogy mennyekbe való fölvéte
lük napján tökéletességben álljanak az Úr 
dicsőségének színe elé, hogy elvegyék örök 
jutalmukat. Gertrúd ehhez még háromszor 
elimádkozta a ((Dícsérjétek az Urat, minden 
nemzetekn kezdetű zsoltárt és pedig elő
ször az összeiS szentekhez, másodszor a Bol
dogságos Szűzhöz, harmadszor az Isten Fiá
hoz. 

Azután a Szent Miseáldozatra vonatkozó
lag szerette volna megtalálni a fölajánlásnak 
azt a módját, amellyel az Atyaistennek örök 
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dicsőítésére méltón tudná bemutatni. Er·1e 
a következő választ nverte az Úrtól : (<Ha 
ma hozzákészülnél ahhoz, hogy magadhoz 
vedd életadó testemnek és véremnek szent
ségét, bizonyára megnyerhetnéd azt a hár
mas jótéteményt, melyet ezen miséből óhaj
lottál: hogy élvezd barátságom édességét 
és istenségem hevétől megolvadva velem 
egybeforrj, mint ahogy az arany összeforract 
az ezüsttel. Igy a legdrágább neme-;fémre 
tennél szert, amelyet aztán méltóképen föl
ajánlhatnál az Atyaistennek örök dicsősé
gére. A szentek is ebben mind megtalálnák 
legteljesebb kárpótlásukab. E szavak halla
tára oly heves vágy gyulladt föl Gertrúd 
szívében, hogy még az sem esett volna nehe
zére, ha kardokon keres·dül kellett volna ez 
üdvösséges Szentséghez röpülnie. Az Úr tes
Lének vétele után, midön haJát adott érte 
a jó Istennek, így szólította meg öt az embe
rek Kedvelője: «Te ma saját megfontolásod 
után elhatároztad, hogy masokkal együtt 
polyva-, agyag- és téglamunkában szolgálsz 
nekem. Én azonban azok közé választotta
lak, akik királyi asztalom élvezetében talál
ják édes kielégítésüketJ>. Történt, hogy azon 
a napon egy valaki észszerű ok nélkül távol
maradt a_ szentáldozástól, mire Gertrúd így 
szólt az Urhoz : ((Miért engedted meg, nagy
irgal!Jlú Isten, hogy öt ez a kísértés érje?>> 
.-\z Ur ezt. felelte: ((Mit tehetek én •·óla, .ha 
oly nagyon szemére húzta méltatlanságának 
leplét, hogy atyai szeretetem jóságát tőle 
11Pil1 lathatta ?n 
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TIZEDIK FEJEZET. 

A búesú és az Istt>n akarata után való vágyó
dásról. 

Gertrúd egy alkalommal hallotta, hogy 
több évi búcsút hirdettek a szokásos ada
kozások föltételéveL Erre buzgó szívvel így 
szólt az Urhoz: <<Ha most Uram nagy vagyo
nom lenne, sok-sok aranyat és ezüstöt aján
lanék föl a legnagyobb készséggel azért, hogy 
ezen búcsú által a te neved dicsőségére bű
neimtől megszabaduljak». Az Gr jóságosan 
így válaszolt. : «Istenségem erejével legyen 
tehát megbocsátva minden bűnöd és ha
nyagságod !» Gertrúd ebben a pillanathan 
!átta, hogy lelke minden szennytől megtisz
tulva, hófehér fényben ragyogott. Mikor pár 
napra rá magába szállva, lelkét még mindig 
ugyanabban a fényben látta ragyogni mint 
előbb, félni kezdett, hogy ez a lelke tiszta
ságát föltüntető látomás netalán félrev zette. 
Azt gondolta ugyanis magában, hogy az a 
megmutatott tisztaság ha igaz lett volna, 
azóta mégis némileg elhomályosultnak lát
:-;zanék folytonos hanyagságai és hibái miatt, 
melyeket emberi gyarlóságból gyakrabban 
elkövetett. Búsongásában az Úr e szavakkal 
vigasztalta meg: «Vajjon nem tartok-e meg 
nagyobb erőt magamnak, mint amennyit 
teremtményeimnek adtam? Hisz már a lát
ható földi napnak is oly erőt ajándékoztam, 
hogyha a fehérvászon megsárgul, vízbe
martva a nap melegének és fényének hatása 
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alatt csakhamar visszanyeri a vása;on előbbi 
fehérségét, sőt még tisztább lesz, mint volt. 
Mennyivel inkább hatalmamban van, hogy 
én, a napnak teremtője, a bűnnek és hanyag
ságnak minden szeunyétől szeplőtelenül meg
őrizzem azt a lelket, melyre irgalmas tekin
tetet vetettem s izzó szeretetem erejével 
kiégessek belőle minden tisztátalanságotn. 

Egy más alkalommal méltatlanságának 
meggondolására oly nagy csüggetegség szállta 
meg Gertrúdot, hogy sem nem tudta magát 
Isten dícséretében gyakorolni, sem pedig 
nem tudott a szemlélődés édessége után a 
szo~ott módon vágyakozni. Ekkor azonban 
az Urnak önként való könyörületessége Jézus 
Krisztus szentséges társalgásában részesí
tette Gertrúdot s ezáltal annyira fölemelte 
őt, hogy úgy tűnt föl előtte, mintha vágyai
nak mértéke szerint haladna előre s a kirá
lyok Királya előtt abban az alakban állana, 
amelyben egykor Eszter, Asvérus király előtt 
állhatott. Az Üdvözítő kegyes leereszkedésé
ben ekkor így szólította meg őt : <<Mit paran
csolsz, királyné asszonyom ?n Gertrúd így fe
lelt: «Azt kérem Uram s szívem mélyéből 
az után vágyódom, hogy a te szent akara
tod egészen tetszésed szerint teljesüljön ben
nem». Ekkor az Úr mindazokat, akik imád
ságába ajánlották magukat, egyenként meg
nevezte és így szólt. : «Mit kérsz tehát ennek 
és ennek, ki magát ma különös módon imád
ságodba ajánlotta hl Gertrúd így felelt : 
uSemmi mást sem kívánok Uram számukra 
ktirni, csupán csak azt, hogy kedves szent. 
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akai'atod teljesüljön mindnyáj~kbam. Ez
után ismételten kérdezte az Ur: ((És rnit 
akarsz, hogy veled cselekedjem ?n Gertrúd 
így válaszolt : ((Minden gyönyörűségnél in
kább óhajtom azt, hogy bennem és miriden 
más teremtményben teljesüljön a te kedves 
és áldott akaratod. Ennek megvalósulásáért 
kész legyek minden egyes tagomban külön
külön bármely szenvedést elviselnin. E sza
vakra lstennek jóságos kegyessége így vála
szolt : ((Mivel oly nagy odaadással törekszel 
az én akaratom teljesülését szolgálni, azért 
a következő ajándékkal jutalmazlak meg 
érte: megadom neked azt a kegyelmet, hogy 
nekem mindig oly kedves légy, mintha soha 
egy hajszálnyira sem hágtad volna át aka
ratomaV>. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A kegyelem eszközölte átváltozás. 

Midön a kolostorban a ((Fekvőh.elyemenn1 

antifónát énekelték, melyben négyszer is
métlődik ez a kifejezés : ((kit az én lelkem 
szeretn, Gertrúd mintegy négy módját is
merte meg annak, ahogyan a hívő lélek 
Istent keresheti. Először is ezeknél a szavak
nál : ((Fekvöhelyemen éjjel kerestem azt, 
kit az én lelkem szeretn - megismerte az 
első utat, hogy nüképen keressük az Urat 

1 Antifóna a Szent Szüzek ünnepén, mely az 
f~nekek éneke a-ik fe,jezetének négy első VPrsé
ből áll. 
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a szemlélödés pihenőhelyén a:r. t'i dícséreté
nek zengedezésével. Azután igy következik : 
«Kerestem őt és nem találtamn - mivel a 
halandó testbe öltözött lélek sohasem tudja 
magát teljesen átadni Isten dicsőítésének. 
A második versnél, mely így hangzik : «Föl
kelek és körüljárom a várost, a tereken és 
utcákon keresem, kit az én lelkem szeretn -
fölismerte a buzgó hálaadás útját, amelyben 
a lélek bejá1ja a terekí-t és utcákat, vagyis 
a különböző módokat, ahogyan Isten jól 
tesz teremtményéveL De még itt sem képe:> 
öt méltóképen dicsőíteni s azér·t. hozzáteszi : 
<<Kerestem öt és nem találtamn. A harmadik 
versnél : «Elétaláltak az örök, kik a várost. 
őrzik>>- l st.en igazságosságának és irgalmas
ságának útját ismerte meg, melyen haladva 
a lélek magába száll. lsten jótéteményeivel 
egybeveti a maga méltat.lanságát s panasz
kodva és gonosz tetteit bánva kezdi keresni 
Isten irgalmasságát és így szól : ((Láttátok-e, 
kit az én lelkem szeret ?» S ha a hívő lélek 
ilymódon alázatos bizalommal fordul az 
isteni szeretethez buzgó imádságban, az is
teni kegyelem és jó sugallatok segítségével 
megtalálja azt, akit szeret. 

Az antifóna végeztével, amely alatt eze
ket és még sok mást ízleltetett meg Gertrúd
dal az isteni jóság, melyeket mind leírni tel
jes lehetetlenség, szívében oly hatalmas meg
indultságot érzett, hogy szinte minden tag
jának erejét elvesztette. Ekkor így szólt az 
Úrhoz: «Mo"!t azt hiszem, igazán elmondha
tom : «<me én Szerelmem 1 nemcsak a szí-
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vem, hanem . minden tagom megindult Le
r·ajtadn. Az Ur válaszolt: «Ami belőlem ki
áradt s belém visszafolyt, nagyon jól érzem és 
tudom. De te, míg e halandó testben vagy, 
sohasem ismerheted meg, hogy viszont az én 
istenségem egész édessége mennyire meg
indult terajtadn. És hozzátette: ((Tudd meg 
mégis, hogy ezen kegyelem hatása folytán 
oly megdicsőülésben részesültél nálam, ami
nőben része volt az én testemnek a Tábor
hegyen három tanítványom előtt úgy, hogy 
a szeretet édességétől indíttatva én is el
mondhatom rólad : Ez az én szerelmes leá
nyom, kiben nekem kedvem tellett. Mert 
az ilyen kegyelemnek mindig az a sajátsága, 
hogy mind a testet, mind a lelket már előre 
elárasztja a dicsöség fényéveln. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

Teljes megengesztelés. 

Egyszer a kolostor templomáhan az oltár
terítő összehajtása közben egy ostya eseti 
le róla. Nem lehetett tudni, vajjon konszek
rálva volt-e, vagy nem. Gertrúd, rnidőn efelől 
megkérdezte az Ural, tőle megtudta, hogy 
az ostya nem volt konszekrálva. Ennek igen 
megörült, hogy nem történt meg ez a nagy 
hanyagság. De mégis, minthogy Isten dicsö
ségének gyarapodását szomjazta, így szólt 
az Úrhoz : ((Ámbár mérhetetlen jóságod meg
akadályozta, hogy ez a tiszteletlenség érjen 
itt téged, mégsem hozom soha nyilvános
ságra, hogy ez az ostya nem volt konszek-
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t·álva. Ezt azért teszem, hogy énmiattam el 
ne maradjon a szokásos engesztelés. Mert te, 
o mindeneknek Ura, nemcsak ellenségeidtöf 
- a pogányoktól és zsidóktól -, hanem még 
harátaidtól is, a drága szent véred árán meg
váltott hívektöl, sőt - sírva mondom -
néha még papoktól és szerzetesektöl iH 
kénytelen vagy ilyen gyalázatot elszenvedni". 

Gertrúd még hozzátette : <<Engedd meg
értenem ó Uram és Istenem, minö elégtételt 
fogadnál legszívesebben valamely sét·elemét'l :• 
Én azt - ha minden erőmet meg kell ii' 
feszítenem - a te szereteted dicsöségére il 

legnagyobb készséggel hajlandó vagyok, meg
tenn in. ElTe megismerte, hogy az Urnak 
tetszésére lenne, ha szentséges tagjainak 
tiszteletére kétszázhuszonöt Miatyánkot 
imádkozik s ugyanannyiszor jóságos cs~leke
detet gyakorol felebarátjai iránt az Urhoz 
való tiszteletből, aki mondotta : <~Amit egy
nek a legkisebb atyámfiai közül cselekedte
tek, nekem cselekedtétekn.1 Amikor így tesz, 
egyesül azzal a szeretettel, mellyel a jó 
Isten érettünk emberré lett. Ugyanekkor 
ugyanannyiszor megtartóztatja magát hiába
való és haszontalan élvezetektől az ö isteni 
gyönyörííségét·e. Ö, mily nagy és kimondha
tatlan a mi szeretö Istenünknek irgalma és 
kegyessége, hogy ilyesmit elfogad tőlünk, 
sőt meg io; jutalmazza azt az adományunkat, 
melynek elmulasztásáért teljes joggal meg
büntet.hetne bennünket. 

1 Máté, 25, 40. 
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TIZENHAHMAIJIK Fb:JEZBT . 

.\z engesztelés kétféle módja. 

Az Úr, ki mindenhen buzgólkodik vála~z
lottainak üdvösségeért, néha még a csekél~· 
dolgokat is nagyon megnehezíti nekik, hogy 
ennek következtében annál bőségesebb le
gyen érdemeik gyarapodása. Igy nehezíteUr 
meg egy alkalommal Gertrúdnak is gyónása 
elvégzését. Abban a hitben, hogy a maga 
erejéből semmikép sem tudja elvégezni, a 
lehető legnagyobb buzgósággal ajánlotta 
ügyét imádságában az Úrnak. Erre a követ
kező választ kapta az Úrtól : «Vajjon oly 
teljes bizalommal hagyatkozol-e rám ebben 
a gyónásodban, hogy többé nem is törek
szel erőlködéseddel befejezni?>> Gertrúd így 
felelt : dgen, teljesen és határtalanul bízom, 
szerelmes Istenem, a te mindenhatóságodban 
és jóságodban. De mivel bűneimmel méltat
lanságot követtem el irántad, illetlennek 
tartanám, ha nem törekedném azokat lelkem 
keserűségében átgondolni s ilymódon r:teked 
valami elégtételt nyujtani>>. Mikor az Ur ezt 
kegyesen fogadta, Gertrúd bűneinek meg
vizsgálására fordította egész figyelmét. Ek
kor úgy tetszett neki, hogy bőre egy kissé 
föl van karcolva úgy, mintha sz ú rós tar l ón 
bukdácsolt volna. E nyomorúságára gyó
gyulást keresett az irgalmasság Atyjánál, 
mint legtapasztaltabb és leghűségesebb or
vosnál. 0 kegyesen feléje hajolt s így szólt 
hozzá : «Isteni lehelletemmel megmelegítern 
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l'Zámodra a gyón as fürdőjét. H a benne eléggé 
megmosakodtál, szeplötelenül jelensz meg 
előttem. 

Midőn a gyónás órája közelectett és az 
ellenmondások még ink.ább nehezére estek, 
Gertrúd így szólt az Urhoz: «Mivel atyai 
irgalmasságod kegyes Szíve jól tudja, mily 
nehéz nekem ennek a gyónásnak elYégzésf:', 
miért engeded meg jóságos Istenem, hogy 
ezenfelül f!lég ellenmondások is zaklassa
nak?)) Az Ur ezt felelte : «A fürdőzőket azok 
keze szokta segíteni, akik dörzsölik őket. 
Téged meg az ellenmondások okozta kelle
metlenségek segítenek előre)). Erre az Úr 
balján egy fürdő nyílt meg Gertrúd előtt, 
melyböl igen na~y meleg áradt, ugyanakkor 
jobbja felül az .Ur egy gyönyörií kertet mu
tatott neki, tele különbözö virágokkaL Kü
Iönösen szépséges, tövisnélküli rózsák nyíl
tak benne, melyek üdítő édes illatot árasz
tottak s csodás varázzs~d vonzották maguk
hoz a közeledőkeL Az Ur intett Gertrúdnak, 
hogy lépjen be ebbe a gyönyörű kertbe, ha 
jobban tetszik neki, mint a fürdő, melyet 
olyan forrónak képzelt. Ö azonban azl 
mondta: «Ö, senuniesetre sem ide, Uram! 
Inkább azonnal, minden habozás nélkül he· 
lépek abba a für·döbe, melyet isteni Iehell.eted
del melegítettél föl számomra)). Erre az Ur így 
szólt : «Ez legyen a te örök üdvösségedre !)) 

Gertrúd most megértette, hogy az a kert 
az isteni kegyelem benső édességél jelenti. 
Ez a szeretet szellőjének enyhe fuvalmánál 
szeretetkönnyek édes har·matával árasztja 
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el a hivő lelket s legott fehérebbé teszi a 
hónál. Igy tökéletesen biztosítja a lelket 
nemcsak bűneinek bocsánatáról, hanem ér
demeinek bőséges gyarapodásáról is. G~rtrúo 
tudta, hogy nagyon kedvére van az Urnak, 
ha iránta való szeretetből a nehezebbet vá
lasztja a kellemesebb helyett. ~1ikor gyónás 
után az imádság helyére ment, érezte, hogy az 
Úr nagy kegyességgel jelen van. Pedig az ó 
intézkedése folytán olv nehezére esett az <l 
gyónás, hogy valóságO's gyötrelem volt ~zú
mára olyasminek a rnegvallása, amit mások 
szinte kérkedve egész sokaság előtt is el
mondanak. 

Tudnivaló, hogy a lélek különösen két 
módon tisztul meg rninden bűntől. Először 
is a bánat keserüsége által, melyet. a fürdö 
jelképez. Másodszor az isteni szeretet égetií 
tiize által, melyet a gyönyörű ke1t példáz. 

Gyónás után Gert~úd az Úr balkezének 
sebéről való elmélkedésbe merült, hogy a 
fürdö után mintegy izzadságban pihenjen, 
míg csak el nem végzi a paptól föladott elég
tételt. Ha azonban az elégtétel olyan volt, 
hogy egyidőre el kellett halasztania, nagyon 
nehezére esett, ha elvégzése előtt. nem vol1. 
neki megen~edve, hogy édes és jóságos 
Urával meghitten bizalmasan társalkodhas
sék. Azért tehát Szent M 1:SC alatt, mikor a 
pap föláldoz~a a Szent Ostyát, minden em
beri vétek 1gaz és hathatós váltságbérét, 
ö is fölajánlotta azt a maga részéről az 
Úrnak hálaadásul a fürdö jótéteményeért és 
elégtételül minden bűnéért. Annak elfogadá-
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sával a jóságos Atya őt is keblére fogadta s 
ott meggyőződött róla, hogy nagy irgalmaEl
ságában igazán meglátogatta őt a magasság
ból támadó.l 

TIZE~NEGYEDIK FEJEZET. 

A szeretet fája. 

A következő napon Szent M ise alatt 
Úrfölmutatáskor Gertrúd mintha elszende
rült volna, nem érzett magában elég buzgó
ságot. A csengő szavára azonban fölocsúdott 
s látta, hogy Jézus az Úr és Király, mindkél. 
kezében egy fát fog, mely mindjárt a tövé
től el van vágva, de azért teli van gyönyörű 
gyümölcsökkel s levelei csodás fényű csillag
hoz hasonló sugarakat bocsátanak ki. Midőn 
az Úr ezt a fát az egész mennyei udvar szá
mára megrázta, gyümölcsétől mindnyájan 
csodálatosan fölüdültek. Kevés vártatva 
azonban letette az Úr a fát s mintegy Gertrúd 
szíve kertjének közepébe helyezte, hogy 
gyarapítsa gyümölcsét, alatta pihenjen és 
fölüdüljön. Gertrúd, hogy gyümölcsét sza
porítsa, legott elkezdett imádkozni egy nő
véréért, ki a minap neki kellemetlenkedett s 
elhatározta magában, hogy a nem rég érzett 
keserü fájdalmat ismét kész lesz elviselni 
azért, hogy megbántójának Isten bősége
sebb kegyelmet adjon. Eközben a fa tetején 
hirtelenül egy nagyon kedves színű virágot. 
vett észre, melynek gyümölccsé kellett érnie, 

1Luk.1,78. 
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ha ö a fogadott jószándékot valóra váltja. 
Az a fa a szereletet jelképezte, mely nemcsak 
a jócselekedetek gyümölcseiben bővelkedik, 
hanern a jószándékok virágaiban, sőt a nemes 
érzület ragyogó leveleiben is. Azért nagyon 
örülnek a menny lakói, ha az ember részvét
lel van embertársa iránt s szükségén erejélw'
képest könnyíteni törekszik. Ugyancsak a 
Szent Ostya fölmutatásakor Gertrúd rózsa
~zinben tündöklő csodálatos aranyékességet 
is kapott, mely fölülmúlta még azt is, mely
ben az Úr keblére borulva az előző napon 
részesült. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

A vígasztalanság haszna és a lelki áldozás. 

Midön az Istenanya tiszteletére a kolos
tori közösség az ((Üdvözlégy Szent SzülÖ» 
(Salve Sancta Parens) misét énekelte, az 
utolsó napon, hogy az istentiszteletet abban 
kellett hagyniuk,l imádság közben így szólt 
Gertrúd az Úrhoz: ((Hogyan vigasztalsz meg 
bennünket jóságos, Istenem jelen nagy bá
natunkban?)) Az U r ezt válaszolta : ((Gyö
nyörűségemet megsokasítom bennetek. Só
hajaitok és vigasztalanságtok örömömre szal
gálnak nekem. Bennetek pedig az én szerete
tem növekedni és erősödni fog, akárcsak a 
bezárt tűz. Mert valamint a növekvő víz 

1 Az interdictum miatt, melyet a halberstadti 
kanonokok mondtak ki rájuk, k'ik a püspöki szék
üresedés idején az anyagiakra vonatkozó jogot a 
maguk szá.mára követelték. 
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uagy el'űl"eszítéssel tör utal magának, úgy 
árad ki az én gyönyörűségem tibennetek és 
a ti szeret.etetek énbennemJJ. Erre Gertrúd 
kérdezte : «Meddig tart majd ez a büntetés?» 
Az Úr így felelt : «Ameddig ez tart, addig 
tartanak azok is». Gertl'úd folytatta: «~agy 
fejedelmek megszégyenítőnek találnák, ha 
valamely alacsony származású ember titkaik
nak részesévé lenne. Hasonlóképen te is, ki 
H királyok Királya vagy, illetlennek 1 arthat
nád, hogy előttem, a teremtmények salakje~ 
előtt föltárd isteni intézkedéseid titkait. 
Bizonyára azért nem adsz határozott, vég
érvényes választ, jólehet minden dolog végét 
már kezdete előtt ismeredJJ. Az Úr : «Nem 
úgy van, hanem ellenkezően, igen fontos 
okból a te üdvösségedért teszem ezt. Mert 
ámbár néha beavatlak titkaimba s a szemlé
lődés fokán fölemellek, más alkalommal meg 
alázatosságod megőrzésére kizárlak belőlük, 
hogy mikor bennük részesülsz, megértsd, mi 
vagy általam. Viszont ha megvonom ajándé
kaimat tőled, érezd, mi vagy magadtóh. 

Fölajánláskor pedig ezen szavaknál : «Em
lékezzél meg Szüz Anya, hogy jó szót szólj 
értünk»/ Gertrúd a núnden kegyelmek Any
jára fordította a figyelmet. Ekkor így szólt 
hozzá az Úr: «Önmagamtól is teljesen meg
engesztelődtem irántatok, nincs szükség rá, 
hogy bárki is szót szóljon értetekJJ. Gertrúd 
azonban magának és másoknak egynémely 

1 A középkorban a Boldog~ágos Sziíz vot.lv
miséjének offertóriuma. 

157 



hibájára gondolt és csodálkozott, mikép 
mondhaLja azt az Ú_r, hogy teljesen meg
engesztelődött. Az Ur nyájasan így szólt 
hozzá : ccTermészetes jóságom arra bír engem, 
hogy a jobbik részre tekintsek. Míg egész 
istenségemmel azt karolom át, a tökéletle
nebbeket is a tökéietesebbek közé sorolomH. 
Ekkor· Gertrúd azt kérdezte: ((Ó, bőkezíí 
istenem, hogyan részeltethettél most engem, 
ki oly méltatl&n és oly készületlen vagyok, 
kegyelmednek oly n_agy és oly vigasztaló 
ajándékaiban h Az Ur felelte : (<A suretet 
kényszerítettn. És Gertrúd: ((Hol vannak most 
azok a szennyfoltok, melyekkel nemrég szer
zett türelmetlenségem elcsúfított s amelyek
nek egy kissé szóval is jeiét adtam ?n Az Ú r 
így válaszolt : cdstenségem tüze egészen föl
emésztette azokat, me rt minden lélekből, 
melyhez kegyesen lehajlok, teljesen kitörlök 
minden eléktelenítő szennyetn. Erre Ge1-trúd : 
((Ó, jóságos Istenem, minthogy kegyelmed 
oly sokszor megelözi az én méltatlanságomat, 
szeretném tudni, hogy olyasmiért mint az em
lített türelmetlenség és még hozzá hasonlók
ért, a halál után kell-e még tisztulnia a lélek
nek ?n Midőn az Or jóságában erre nem 
akart válaszolni, Gertrúd így folytatta : 
<Nalóban, Uram, ha igazságosságod szépsége 
azt kívánná, önként és szívesen leszállnék 
még a pokolba is, hogy annál méltóbb elég
tételt nyujtsak neked. Ha azonban jobban 
dicsőíti természetes jóságodat és irgalmad:l.t, 
hogy mindent szereteted emésszen meg, 
akko1· egész szabadsággal azt kívánom, hogy 
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szer·eteted sokkal jobhan tisztítsa meg lelke
met minden szen!lytől, mintsem ahogy meg
érdemlemn. Az Ur ezt isteni jóságában ke
gyesen fogadta. 

A következő napon, mikor a polgárokért 
volt. a Szent Mise, _az áldozás ideje körül így 
szólt Gertrúd az Urhoz: «Nem szánakozol-E> 
r·ajtunk, jóságo<; Atyánk, hogy tested és vé
•·ed drágalátos javától most meg vagyunk 
!'osztva azon javak miatt, melyekkel ma
gunkat szolgálatodban fönn kell tartanunk>>? 
Erre az Úr : «Hogyne tudnék annyira szá
nakozni, mikm jegyesemet a lakoma virágos 
és kedves helyére vezetem, ha a belépés előtt 
egy kissé félrevonom őt egy puszta helyre 
s a ruháján, vagy ékességén talált rendetlen
séget saját kezemmel megigazítom, hogy 
így annál ékesebben vezethessern he?>> S 
Gertrúd: «Hogy lehetnek, Uram, kegyelmed
ben, kik az említett s_úlyos megpróbáltatást 
hozták ránk?» És az Ur: ((Hagyd őket, mert 
f'rröl majd velük tárgyalok». 

A Szent Ostya fölajánlása idején, mikor 
~gyanazt az Ostyát ö is fölajánlotta az 
Urnak örök dícséretére és az egész konvent. 
üdvösségére, az Ür fölvette magába az áldo
zatot és legbensőbb valójából életadó édes
séget lebelve így szólt : «Ezen isteni lehelle
tem által fölüdítem és táplálom őket.n Ene 
Gertrúd kérdezte: «Vajjon, Uram, most az 
egész szerzetesi közösséget részesited a szent
áldozáshan?>> Az Úr ezt felelte: «Nem, ha
nem csak azokat, kik vágyódnak utána és 
azokat, kik szE>retnének utána vágyódni. 
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A többieknek pedig, mivel ők is a konvent
hez tartoznak, az a hasznuk lesz belőle, hogy 
még majd ök is megnyerik az erős vágyat, 
mint az, aki keveset törődik az étellel, de ha 
huzamosabban élvezi jó illatát, kedvet kap 
arra, hogy egyen». 

Urunk mennybemene~ele ünnepén hal
lotta Gertrúd, amint az Ur e szavakat mou
dotta : «.lövök, hogy az Atyaistennek föl
áldozzam magamat tagjaimért.» Gertrúd így 
felelt: «Vajjon megengeded-e jóságos Uram, 
hogy bennünket, a te tagjaidat elvágjanak 
tőled a kiközösítés által, mellyel fenyegetnek 
bennünket azok, kik javainkat tőlünk el 
akarják venni?>> Az Úr ezt válaszolta: «Ami
képen nem nyúlhat hozzá senki az én leg
bensöbb lényemhez, mely által velem össze 
vagytok forrva, époly kevéssé szakaszthat el 
tőlem bárki is benneteket». És hozzátette az 
Úr: «Azért a dologért a rátok kimondott 
kiközösítés ép oly keveset árt nektek, mintha 
valaki fakéssel akarna valamibe belevágni. 
A fakés nem megy bele egyáltalán, hanem 
legföljebb egy kis nyomot hagy rajta)). 
Gertrúd tehát így szólt az Ú r hoz : «Ó U ram, 
Istenem, te, aki csalhatatlan igazság vagy, 
közölted velem Iegméltatlanabbal, hogy gyö
nyörűségedet bennünk és szeretetünket ben
ned növeini akarod, hogy lehet az mégis, 
hogy most némelyek szeretetetedbe~ való 
ellanyhulásról panaszkodnak ?ll Az Ur ezt 
felelte : «Én vagyok az, aki magamban fog
lalok minden jót s meghatározott időben 
kinek-kinek megfelelő részt adok belőle)). 
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TfZENHATODIK FEJ!!:ZET. 

Az (Tr leereszkedése s a kegyelemben való 
részesedés. 

Egy vasárnap, melyre Szent Lőrinc ün
nepe s ugyanekkor a kápolna fölszentelésé
nek emléknapja is esett, az első mise alatt 
- míg Gertrúd az imáiba ajánlottakért 
imádkozott - látta, hogy a mennyei trón
tól egész a földig egy viruló szölővesszö 
nyúlik le. Ennek levélhajtásain legalulról 
egész legtetejéig föl lehetett jutni. Ekkor 
megértette, hogy ez a följáró a hit, melyen 
a választottak az égiekig fölemelkednek. 
Midőn a magasságban, mintegy a trón bal
ján többeket fölismert a rend tagjai közül, 
látta, hogy lsten Fia illő tisztelettel mint
egy a mennyei Atya jelenlétében szintén 
ott áll abban az órában, mikor a konvent 
a szentáldozáshoz járult volna, ha nem aka
dályozta volna benne a kiközö<;ítés. Gertrúd 
forrón óhajt.otta, hogy ebben az éltető Szent
ségben mint őt, mint pedig a többi jelen
lévőket lelkileg részesítse az isteni jóság, 
melynek semmiféle emberi hatalom sem 
állhat ellen. Ekkor úgy látta, mintha az 
Úr Jézus az Atyaisten Szívébe mártotta 
Yolna bele a Szent Ostyát s rózsaszínűen 
vette ki belőle, mintha vértől piroslott volna. 
Sokat tünődött aztán, hogy mit jelenthet 
ez, minthogy a vörös szín a szenvedés jel
képe, holott az Atyaisten semmiféle szen
vedésnek jeiét nem mutathatja. Míg ezekkel 
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a gondolatokkal foglalkozott, nem vette 
észre előbbi óhajának hatását. Rövid idő 
mulva mégis megértette, hogy az Úr ked
ves nyugvóhelyet készített magának egye
sek szívében és lelkében, kiket azelőtt a 
magasban látott. De hogy mikép történt, 
azt nem tudta meg. 

Eközben megemlékezett egy növérröl, 
aki a Szent Mise előtt alázatosan imádsá
gába ajánlotta magát s kérte az Urat, hogy 
részesítse öt a már említett kegyelemben. 
Erre a következő választ nyerte : «A hitnek 
imént mutatott lépcsőjén senki <>em jöhet 
idáig, hacsak a bizalom nem emeli. Ebből 
azonban kevés van abban, akiért imádko
zol». Gertrúd így felelt: ((Úgy látom Uram, 
hogy bizalmát alázatossága csökkenti, me
lyért te szin.tén bőséges kegyelmet szoktál 
juttatni)). Erre az Úr: <<Mindjárt leszállok, 
s mind neki, mind pedig a többieknek, kik 
a mélységben vannak, kiosztom ajándékai
mat)). Most úgy tetszett Gertrúdnak, hogy 
a seregek Ura leszáll. Nemsokára azután 
püspöki díszben jelent meg a kápolna oltá
rán. Kezében áldozati kelyhet tartott, ha
sonlót azokhoz, melyekben a konszehált 
Ostyát szokták őrizni s mise alatt a pap 
felé fordulva, ülve maradt egész a prefá
eióig. Szolgálatára az angyalokn~k oly nagy 
~erege jelent meg, hogy az Ur jobbján, 
vagyis észak felől megtöltötték az egész 
kápolnát. Különös örömük telt abban, hogy 
bejárták mindama helyeket, hol testvéreik, 
vagyis a szerzet tagjai oly gyakran ajánlot-
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ták föl buzgó imáikat. Az Úr balján pedig, 
vagyis délről, csak egy angyali kar állt. 
Mellettük külön az apostolok kara. Ezek
től külön a vértanuk, majd a hitvallók kara 
s ezek után a szűzek kara. l\Jialatt Gertrúd 
ezt szemlélte s elgondolkozott azon, hogy 
az Irás szer·int a tisztaság legközelebb hoz 
a jó Istenhez, íme látta, hogy az Úr és a 
holdog szüzek között hófehér színü különö,; 
fény ragyog. Ez a fényesség a szüzeket bol
dogító meghittséggel és csodálatos bensö
séggel - a t.öbbi szenteknél szorosabban -
Pgyesítette őket az Úrral. Látta azt is, hogy 
a csodás fehérségű fénynek néhány sugara 
a szerzet tagjaira hullott, mintha az Úr 
között és köztük nem volna semmi korlát, 
jólehet több valóságos fal választotta el 
őket attól a kápolnától, ahol látásában gyö
nvörködhetett. 

·· Míg ezekben Gertrúd kimondhatatlan 
gyönyörűséget talált, a szerzet más tagjaira 
is gondolva, így szólt az Úrhoz: <<Ö Uram, 
engem a te jóságod most oly hihetetlen 
édesség kegyelmével ajándékozott meg, mit 
adsz azoknak, akik véletlenül külső dolgok
kal foglalkoznak ,s nemigen van részük 
ilyesmiben?» Az Ur viszonzá: «Balzsammal 
kenem meg őket, ámbár olyanok, mintha 
aludnának". 1\likor pedig Gertrúd ennek ere
jét vizsgálta, nagyon csodálkozott, hogy 
ugyanazt a gyümölcsöt szedik azok, akik 
a lelkiekben gyakorolják magukat s azok, 
akik ezt nem cselekszik. Hisz a balzsamnál, 
lllely a testeket t•othadat.lanni't teszi, telje-
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sen eg~'J'e megy, akár ébren, akár alvás köz
ben történik a kenés. Erre a következő ha
sonlatban nyert bővebb fölvilágosítást : Ha 
az ember eszik, teste minden tagjában erő
sebb lesz, pedig az étel ízét csupán csak a 
nyelv élvezte. Épen így, ha a választottak 
különös kegyelemben részesülnek, Isten ha
Lártalan szeretete minden tagnak érdeméi 
növeli, különösen pedig azokét, kik ugyau
ahhoz a szerzethez tartoznak, hacsak néme
lyek irígységükkel vagy rosszakaratukkal 
rnagukat meg nem fosztják tőle. 

Eközben fölhangzott a Gloria in excelsis 
lJeo. Az Úr Jézus a legfőbb pap, lobogo láng 
alakjában isteni lehelletet küldött az ég felé 
az Atya dicsőségére. Ezen szavaknál : ((És 
a földön békesség a jóakaratú embereknek» 
- ugyanazt a lehelletet hófehér fény alak
jában a jelenlévőkre árasztotta. Azután: 
Sursum cordal-kor az Isten Fia fölemelke
dett s mint egy mágnesként magába vonta 
núnden jelenlévő kívánságait. Azután kelet 
felé fordulva, megszámlálhatatlan szolgálat
tevö angyaltól körülvéve, kiterjesztett ke
zekkel állt ott s a prefáció szavai által meny
nyei Atyjának bemutatta a hivek kéréseit. 
Amikor az Agnus Dei kezdődött, az Úr tel
jes hatalmával fölemelkedett az oltáron. 
A második Agnus Dei-nél kifürkészhetetlen 
bölcseségével az egyes jelenlévőknek lelke 
mélyére hatott. A harmadik Agnus Dei-nél 
pedig a magasba emelkedve, mindnyájuk 
kéréseit és óhajait önmagában fölajánlotta 
és bemutatta az Atyaistennek. Ezután édes-
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ségének teljességéből áldott ajkával az ösz
szes jelenléYő szenteknek békecsókat adott. 
!\Iost mintegy az istenség édes szeretetét91 
itradozva, e szavakkal adta át magát az Ur 
a szerzet tagj ainak : ((Egészen tulajdonotok 
vagyok. Közületek kiki uágyódá.~a s:,erint ta
lálja meg bennem boldogságátn. 

TIZE!'\HETEDih. fEJEZET . 

..\. Krisztus testének vételére való előkészü
letről és ml'g több egyébről. 

~Iikor egy alkalommal Gertrúd áldozásra 
készült, látta, hogy többen különbözö okok
ból akadályozva vannak az áldozásban. Szí
véne,k mélységes örömében ekkor igy szólt 
az Urhoz : ((Hálát adok neked, én édes jó 
Istenem, hogy oly hivatásba helyeztél en
gem, amelyben sem szüleim, sem pedig más 
külsö okok nem akadályozhatnak meg, hogy 
a te édességes lakomádban részesüljeb> Erre 
i:lZ Úr szakott kegyessége sze•·int így vála
:,;zolt: ((Amint te azt vallod, hogy semmi sem 
tarthat tölem távol, azonképen tudd meg, 
hogy sem az égben, sem a földön ninc!' 
semmi -- ideértve még az ítéletet és igaz
ságosságornat is -, ami engem meggátol
hatna abban, hogy isteni Szívem legnagyobb 
gyönyörűsége szerint jót ne tegyek veled>>. 

Egy más alkalommal, midőn Gert~úd a 
szentáldozáshoz készült járulni, az Urnak 
iránta való jótéteményeire gondolva, eszébe 
jutott a Királyok könyvének következő 
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mondása : r<Ki vagyok én s mi az én életem 
s mi atyám nemzetsége?1>1 Ekkor úgy tekin
tette magát, mint egy kicsike kis növényt, 
mely az isteni Sziv olthatatlan tüzének kö
zelségében jótéteményekben részesül s il~
módon megtüzesedik. Utána azonban ha
nyagságai miatt szinte óráról-órára elham
vad. Erre a jóságos közbenjáróhoz, Jézus
hoz, az lsten Fiához fordulva arra kérte 
az Ur·at, hogy mutassa be öt kiengesztel
ten az Atyaistennek. Ekkor úgy látszott 
Gertrúdnak, hogy Jézus megsebzett Szívé
nek szeretetheve által magához vonta öt 
s megmosta az onnét kifolyó vízben, azután 
pedig megáztatta Szívének életadó vérében. 
Ettől ismét úgy megerősödött, hogy vi
rágzó fává nőtt, melynek ágai liliom mód
Jára három részre oszlottak. Ezt a fát az
után kezébe fogta az Isten Fia és hálával, 
magasztalással mutatta be a Szenthárom
ságnak. Erre a Boldogságos Szenthárom
ság oly kegyességgel hajolt Gertrúd felé, 
hogy az Atyaisten az ö mindenhatóságá
val felső ágaira rakta mindazt a gyümöl
csöt, melyet Gertrúd lelke hozhat, ha alkal
masnak mutatja magát az isteni Minden
hatóság számára. Épen így az Isten Fia és 
"' Szentlélek a bölcseség és jóság gyümöl
Cileit rakták az ágak másik két részére. 

Gertrúd, mikor magához vette Krisztus 
testét és lelke - mint előbb mondottuk -
fához hasonlóan Jézus Krisztus oldalsebé-

1 Kir. l. 18, 18. 
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ben vert gyökeret, úgy érezte, hogy ezen 
a seben, mint gyökéren keresztül, minden 
egyes ágát, levelét és gyümölcsét annyira 
áthatja öt Jézus Krisztus emberségének é~ 
istenségének ereje, hogy ezáltal Gertrúd 
egész életének gyümölcse új fényt áraszl, 
mint ahogy az arany keresztül ragyog a 
kristályon. Ebből nemcsak a Szenthárom
ság, hanem a Szentek is mind boldog örö
met merítettek. Azért tiszteletükjeléül mind
nyájan fölálltak s térdet hajtva, korona
alakban fölajánlották érdemeiket, melyeket 
az említett fa ágaira függesztettek annak 
magasztalására és dicsőségére, aki Gertrúd 
lelke által árasztotta ki fényét s eként új 
gyönyörűséggel boldogította a mennyorszá
got. Gertrúd pedig arra kérte az Urat, hogy 
mindazoknak, kik az égben, a földön és a 
tisztítóhelyen vannak - akiknek mind 
használtak volna az ö jócselekedetei, ha 
nem olyan hanyag -, legalább most en
gedjen használni a-z Úr azokhól a gyümöl
csökből, melyekkel őt isteni jóságában el
halmozta. Erre az egyes cselekedetek -
melyek jelképéül szolgált a fa gyümölcse -
a leghathatósabb nedvet kezdték magukból 
kiizzadni, melynek egy része az ég lakóihoz 
folyt, az ő örömüket fokozva. Más része 
a tisztítóhelyre csurgott s az ott lévők bün
tetését enyhítette. Harmadik része pedig a 
földre áradt ki s az igazak számára a kegye
lem édességét, a bűnösök részére pedig a 
bűnbánat keserűségét növelte. 
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Egy alkalommal Úrfölmulatáskor· Ger
trúd fölajánlotta a Szent Ostyát az Atya
istennek, engesztelésül minden bünéért é!'i 
mulasztásáért, Ekkor látta, hogy lelke az 
isteni Fölség színe előtt úgy áll, mint aki 
részesül abban a tetszésben, melyben J ézw; 
Krisztus, az Atya dicsőségének fénye és kép
mása, a makula nélkül való Bárány, az em
beriség üdvéért ugyanabban az órában föl
ajánlotta magát az oltáron mennyei Atyjá
nak Jézus Krisztusnak legártatlanabb em
bei"sége érdeméért az Atyaisten Gertrúdot 
is minden bűntől tisztának és szeplőtelen
nek látta, Legfönségesebb istensége által 
pedig úgy gazdagította és úgy fölékesítette 
Gertrúd Jelkét mindazokkal az erényekkel, 
melyekkel szent embersége rnintegy virágba 
borította istenségét, 

Midőn Gertrúd tehetségéhez mérten mind
ezekért hálát adott az Úrnak, isteni jósága 
leereszkedett hozzá s a következő fölvilá
gosítást nyerte az Úrtól: Valahányszor áhí
tattal van jelen valaki a Szent Misén s az 
Úrra irányítja figyelmét, aki ott a Szentség
ben a mindenség üdvösségéért föláldozza 
magát, az ilyenre valóban kegyes szemmel 
tekint az Atyaisten azért a tetszésért, me
lyet a Sze n t Ostya bemutatásában taláL 
Hasonlóan ahhoz, aki sötétségből a nap
fényre lép s azonnal egészen megvilágoso
dik. Erre Gertrúd ezt a kérdést intézte az 
Úrhoz: «Vajjon Uram, ha valaki vétekbe 
esik, elveszti-e ezt a boldogságot, mint 
ahogy a fény kedves világosságát elveszti 
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az, a~i a verőfényről visszatér a sötétségbe?)) 
Az Ur így felelt: <<Nem ! Ámbár a vétkes 
az isteni engesztelődés világosságát saját
magára egy kissé elhomályosítja, az én jó
ságom mégis mindig megőrzi benne annak a 
boldogságnak nyomát az örök életre. Ezt az
után annyiszor gyarapíthatj a, ahányszor rajta 
van, hogy áhítattal hallgasson Szent Misét.n 

Egy nap a szentáldozás után Get·trúd 
azon gondolkozott, mily nagy gonddal kell 
őrizni a nyelvet, amely a többi tagok közül 
kiváltképen veszi magához Krisztus drága
látos titkait. Erre a következő hasonlatban 
nyert oktatást: <<Ha valaki nem őrzi meg 
nyelvét a hiú, hamis, csunya, megszóló, zú
golódó és más eféle beszédektől és bűnbánat 
nélkül járul a szentáldozáshoz, oly módon 
fogadja Krisztust, mintha valaki a vendé
get beléptekor a szemöldökfában fölhalmo
zott kövekkel borítaná el, vagy kemény hu
sánggal ütné fejbe)). Aki ezt olvassa, mély
séges részvéttel gondolja meg, hogyan i!Jik 
ez a valóság ahhoz a nagy jósághoz s miért. 
üldözzük oly kegyetlenül azt, aki az embet·i
ség üdvösségéért oly szelíden jön hozzánk. 
Ugyanez áll más egyéb bűnről is. 

Gertrúd egy másik napon szintén áldozni 
akart, de nem érezte magát méltóan ké
szültnek. Mivel az idő közeledett., így szólí
totta meg lelkét: ((Lásd, a Vőlegény már 
hív. De hogyan mégy elébe, mikor nem vagy 
illendően fölékesítve érdemekkel?)) Eközben 
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mindjobban meghányta-vetette érdemetlen
ségét s minden reményét az Úr jóságába 
helyezve, így szólt magában : ((Mit használ 
halogatnom a dolgot? Hiszen saját igyeke
zetemre hagyva ezer esztendeig se tudnék 
rnéltóan elkészülni rá. Inkább alázatosság
gal és bizalomrnal megyek feléje. És ha 
messziről meglát, szeretetében lesz ereje 
elém küldeni azt, ami által eikészülök s mél
tóan jelenhetek meg előtte>>. Ily szándékka l 
haladt előre, eközben lelki szemeit állan
dóan a maga rútságára s rendetlen viseletérc 
függesztette. 

Mikor. egy kissé elörejutott, megjelent 
neki az Ur s részvéttel, sőt szeretet.tel tekin
tett rá. Méltó fölkészülésére elébe küldte a 
maga ártatlanságát, hogy öt vele fehér és 
puha vászonként betakarja. Hasonlóképen 
alázatosságát, hogy vele, ily rnéltatlan te
remtménnyel egyesülni kegyeskedik, ezért 
alázatosságával mint violaszínű ruhával fel
öltöztesse. Azután reményét, mellyel for
rón vágyakozik Gertrúd lelke boldogítására, 
ezért őt zöld színnel ékesíti. Szeretetét, me
lyet Gertrúd lelke iránt érez_,_ hogy öt arany
színű köpenybe takarja. ürömét, melyet 
Gertrúd lelkében talál, hogy azt mint drága
kövekkel ékes koronát fejére helyezze. Vé
gezetül, hogy fölsaruzza, bizodalmát, mely
lyel kegyességében a gyönge emberi termé
szetre támaszkodik, mivel gyönyörűségét 
találja az emberekkel való társalkodásban. 
Ilymódon Gertrúd méltóképen jelenhetett 
meg az Úr előtt. 
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Midön a szentáldozás után magába me
rült, az Úr pelikán alakjában mutatta ma
gát neki úgy, ahogy festeni szokták : amint 
csőrével átszúrja szívét. Ennek láttára Get·
trúd csodálkozva kérdezte : «Mire akarsz, 
Uram, ezzel a hasonlattal oktatni?)) Az Úr 
felelte : «Hogy fontolóra vedd, mily meg
foghatat lan szeretet indít rá, hogy e fölsé
ges ajándékot neked adjam. S ha nem volna 
i Iletlen azt mondani, kéf::zebb volnék halott 
maradni ez ajándék után, mintsem hogy ez 
ajándékot a szeretö lélektől megvonjam. 
Ezért fontold meg, hogy ezen ajándék vé
teJéve) rnily egyedüli módon táplálk_ozik 
lelked az örökké megmat·adó életre. Epen 
úgy, mint ahogyan a pelikánfiókák táplál
koznak az anyai szív véréböb. 

Egy nap az isteni igazságosságt·ól szólt 
a predikáció. Ez oly hatással volt Gertrúdra, 
hogy félelmében nem mert az isteni Szent
séghez járulni. Azért az Isten jósága a kö
vetkező szavakkal bátorította öt: «Ha lelki 
szemeiddel nem tekintesz kegyes voltomra, 
melyet oly sokféle módon tanusitottam irán
tad, legalább testi szemeiddel nézd, mily 
kicsi kehelybe zárva közeledem feléd. Vedd 
biztosra, hogy igazságosságom szigorát ép
úgy zárja körül irgalmam szelídsége, melyet 
ezen Szentség nyujtásával az emberi nem 
iránt tanusítokn. 

Egy más alkalommal szintén ilyen hason
Jattai ösztönözte Gertrúdot az isteni jóság 
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n. maga édességének élvezetére: «Nézd, mil~' 
kicsi alakja van annak, melyben egész isten
ségemet és emberségemet nyujtom neked. 
Hasonlílsd csak össze ennek nagyságát az 
emberi test nagyságával s abból ítéld meg 
az én szeretetem leereszkedését. Amint az 
emberi test nagyságban fölülmúlja az én 
testemet, vagyis a kenyér színének kicsi
ségét, amely alatt testem jelen van, épúgy 
irgalmasságom és szeretetem e Szentségben 
arra bír, hogy a szeretö léleknek megenged
jem - némileg fölülmúljon engemn. 

Egy másik napon, mikor az üdvöt adó 
Ostyát nyujtotta a pap Gertrúdnak, az Úr 
a következő szavakkal adta értésére szer
fölött való nagy kegyességét : «Látod, mikép 
díszíti az áldoztató pap karját. az az ékesség, 
melyet a Szentség iránt való tiszteletből 
visel és testemet puszta kézzel érinti. Értsd 
meg ebből, hogy bár kegyesen tekintem 
a buzgalmat, amelyet dicsöségemre kifej
Lenek, - így az imádságot, böjtöt és mas 
jócselekedetet, mégis nagyobb részvéttel va
gyok választottaim mellett, mikor ezek 
emberi gyarlóságuk tövisszúrásaira irgalmas
ságomhoz menekülnek. Amint az áldoztatás
nál is közelebb látod a Szentséghez a pap 
puszta kezét, mint karja ékességét. 

Bizonyos alkalommal a szerzetesi közös
ség több tagja akadályozva volt az áldozás
ban. Gertrúd a szentséges Titkok vétele 
után mélységes hálát adva, így szólt az Úr
hoz : «Meghívásodra hálásan jelentem meg 
lakomádom>, Az Úr erre kedves és méznél 
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édesebb szavakkal ezt felelte : «Tudd meg, 
hogy teljes Szívemböl vágyakoztam utánadll. 
Gertrúd kérdezte: «Ugyan micsoda dicsö
séget és örömet találhat Uram, a te istensé
ged abban, ha méltatlan ajkaim illetik 
szeplötelen Szent~égedet?ll Az Úr ezt felelte: 
«Tulajdon szívünk szeretete okozza, hogy 
barátunk szavát édesnek találjuk. Saját 
Szívem szet·etetéből történik tehát az, hogy 
gyönyörűségemel találom abban, ami vá· 
lasztottaimnak kevésbbé van tetszéséren. 

Gertrúd egyszer meglátta, hogy egy ik 
nővér nagyon bátortalanul járul az életadó 
Szentség vételéhez, azért mintegy méltatlan
kodással fordult el tőle. Az Úr azonban 
szemrehányást tett neki : «Nem tudod, hogy 
nem kevésbbé illet meg engem a hódoló 
tisztelet, mint az édes szeretet? De mivel 
az emberi gyarlóság egy buzdulatban nem 
tudja mind a kettőt meglenni, azért illő, 
hogy azok közül, kik egymásnak tagjai, az 
egyik a másik útján pótolja azt, amiből 
neki kevesebb jutott. Ha valaki a su~retet 
édességének hatása alatt kevesebb tisztele
tet tanusít., örüljön, hogy érte eleget tesz az, 
akinek figyelme inkább a tiszteletre irányul. 
Ez viszont óhajtsa, hogy amaz az isteni 
kenet vigasztalásában részesüljön». 

1\fidőn hasonló okból ismét félénknek lá
t9tt egy má<sik nővért és érte imádkozott, az 
Ur ezt felelte neki: «Szeretném, ha válasz
tottaim nem gondolnának engem olyan ke-
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gyetlennek, hanem abban a hitben élnének, 
hogy jól, sőt nagyon jólesően veszem tőlük, 
ha saját költségükön tesznek nekem valami 
szolgálatot. Igy saját költségén mutat be 
áldozatot az Istennek az, aki bár nem ta
pasztal magában érezhető áhitatot, mindaz
által imádsággal, térdhajtással s hasonlókkal 
szolgál neki s bízik Isten jóságában, hogy 
Pzt kegyesen fogadj a tőle>>. 

Gertrúd egyszer imádkozott valakiért, 
aki azon panaszkodott, hogy az áhítat ke
gyelme gyakran kevésbbé árad ki lelkébe 
ama napon, amikor áldozni akar, mint más 
közönséges napokon. Az Úr így felelt: «Nem 
véletlenül történik ez, hanem az én intéz
kedésembőL Ha ugyanis közönséges napo
kon, sőt nem várt időben is kiárasztom az 
áhítat kegyelmét, így magamhoz törekszem 
emelni az ember szívét, amely egyébként 
talán testében maradna. Mikor pedig ünnep
napokon vagy áldozás idején megvonom 
ezt a kegyelmet, a választottak szívét az 
akarat és vágyódás, vagy pedig a megalá
zódás útján gyakorlom. Azért az ilyen igye
kezet és töredelem néha inkább válik üd
vösségükre, mint maga az áhítat kegyelme)>. 

Gertrúd midön ismét egyik nővéréért 
imádkozott, aki jelentéktelen okból elmu
lasztotta az Úr szentséges testének vételét
azért, hogy mások öt látván, meg ne botrán
kozzanak -, Gertrúd ilyen hasonlatban 
nyert v:'llaszt :uH a valaki szembetűnő szeny-
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nyet vesz észre kezén, legott megmossa. A 
mosás után nemcsak attól a nyilvánvaló 
szennytöl tisztul meg, hanem egész keze 
tisztább lesz. Igy történik néha választot
taimmal is, kiket valami kis hibába engedek 
esni, hogy bűnbánatra gerjedjenek s meg
alázódásuk által nekem kedvesebbek legye
nek. ~émelyek azonban e jótéteményent 
miatt ellenkezésbe jönnek velem, mert nem 
törödnek benső szépségükkel, melyet é11 
bűnbánatuk után elismerek, hanem azon 
külsö tisztaság után törekszenek, mely az 
emberek ítéletétől függ. Elhanyagolják azt 
a kegyelmet, melyet a Szentség vételéből 
meríthetnek, hogy az emberek előtt ro!S'>Z
hirbe ne kerüljenek azért., mert talán nem 
elég gondosan készültek elő e Szentség véte
lére». 

Egy másik napon, amiko!' Gertrúd ál
dozni akart, bensejében mintha az Úr hívó 
szavát hallotta volna, hogy a mennyben, a 
dicsöség országában üljön az Atyaisten jobb
jára s asztalánál vele étkezzék. Mivel azon
ban úgy látta, hogy erre nagyon készületlen 
s híjával van a megfelelő ékességnek, aggo
Jalmaskodva vissza akart vonulni. Az Isten 
Fia eléje jött s úgy tetszett Gertrúdnak, 
mintha fölékesítésére egy titkos terembe 
veze\né öt. Először is megmosta kezét bű
neinek bocsánatára s odaadta neki kínszen
vedésének elégtételét. Azután levette saját 
ékszereit, nyakláncát, karpereceit és gyű1·űit 
s Gertr•údra rakta és fölszólította öt, hogy 
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ezen királyi díszhez mélLóan járjon, IH' periig 
úgy, minl egy balga, aki ügyetlenségből é~ 
gyakorlathiányból nem tud királyian visel
kedni. N evetségessé válik és megvetésben 
részesül, ahelyett, hogy tartózkodásával tisz
teletet szerezne magának. Gertrúd ebből 
megértette, hogy mint balgák járnak az Úr 
ékszereiben azok, akik tökéletlenségükre való 
tekintettel kérik ugyan az Isten Fiát, hogy 
hiányukat pótolja ; de ezen jótétemény 
vétele után is csak oly félénkek maradnak, 
mint azelőtt, azért, mert nincs teljes bizodal
muk az Úrnak tökéletesen elegendő pótlásá
ban. 

Gertrúd midőn egy másik napon áldozni 
készült s Krisztus testének áldozatát föl
ajánlotta az Úrnak a tisztítóhelyen szen
vedő lelkek javára, megtudta, hogy ez nagy 
enyhületére van az elhúnyt hivek lelkének. 
F;kkor nagyon csodálkozva így szólt az 
Urhoz : (<Minthogy te jóságos Uram, mét
tatlan Iétemre kegyes vagy engem jelenlé
teddel kitüntetni, sőt bennem is lakozni. 
Mégis : honnan van az, hogy nem hozollétre 
bennem mindig olyan hatást, aminőt most 
tapasztalak szentséges testednek vétele 
után?» Erre az Úr ezt felelte: ((Midőn egy 
király palotájában lakik, nem juthat be 
hozzá könnyen mindenki. Ám, mikor a ki
rályné látogatására palotájából a vár osba 
megy, a királyné kedvéért minden polgár 
és a város minden lakosa könnyebben élvez
heti a király nagylelkű bőkezűségét és ör-
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vendhet segítségének. Épen így én is, ha 
Szívem szeretetétöl legyőzetve, az életadó 
Oltári Szentségben lehajlok egy hivöhöz, aki 
halálos bűn nélkül van, az összes égi lakók
nak a föld lakóival és a tisztítóhelyen szen
vedö lelkekkel egyetemben fokozott mérték
ben nyújtom mondhatatlanul nagy jótéte
ményeimeb. 

TIZEN::\YOLCADIK FEJEZET. 

Az lstenanya üdvözlése. 

Gertrúd egyszer imádság idején az Úr 
elé járult s tudakolta tőle, mi volna neki 
nagyobb tetszésére abban az órában. Az Úr 
így válaszolt : «Állj Anyám elé, aki mellet
tem trónol és törekedjél őt magasztalni.n 
Gertrúd erre áhítattal üdvözölte a menny 
Királynéját ezzel a verssei : «Gyönyörűség 
paradicsoma ... n és magasztalta azért, hogy 
ő volt a legkedvesebb lakás, melyet lsten 
kifürkészhetetlen Bölcsesége - aki előtt 
minden teremtmény ismeretes- atyai bol
dogságának élvezetei között lakóhelyül vá
lasztott. Kérte őt, eszközöljön ki számára 
olyan szívet, mely a különböző erények ked
vességével Istennek gyönyörűséges hajlékot 
nyujtana. Ekkor úgy látszott, mintha a 
Szent Szűz hozzáhajolva, különböző virá
gokat ültetne el szívében. A szeretet rózsáját, 
a tisztaság Iiliomát, az alázatosság ibolyáját, 
az engedelmesség napraforgóját és hasonló
kat. Igy megértette Gertrúddal, hogy meg-
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hallgatja azok kérését, kik hozzá ese
deznek. 

Gertrúd azután folytatólag üdvözölte a 
~?ldogságos Szűzet a következő verssei : 
«Ürvendj erkölcs fegyelmezője ... » s ma
gasztalta azért, hogy érzelmeinek, erkölcsi 
tulajdonságainak, érzékeinek és egyéb indu
Jatainak megnyilvánulásait oly gondosan 
k_ormányozta, hogy a benne lakást vevií 
Urnak a legméltóbb szalgálatot tette, úgy, 
hogy soha sem gondolattal, sem szóval vagy 
r.selekedettel nem követett el semmi bűnt. 
Gertrúd kérte, hogy a Boldogságos Szűz 
nyerje meg ezt az ő számára is. Erre úgy 
látszott, mintha a Szűz Anya érzelmeit bájos 
leánykák alakjában bocsátaná ki s meg
hagyta nekik, hogy mindegyikük a kérőnek 
egy-egy érzelméhez csatlakozzék és töre
kedjenek pótolni, amit azok talán tökélet
lenül végeznek. A Szűz Anya ezzel azt akarta 
megértetni, mily készségesen segít azokon, 
akik hozzá folyamodnak. Kevés vártalva 
azután így szólt Gertrúd az Úrhoz : «Testvé
rem, mivel azért lettél emberré, hogy pótolj 
minden emberi hiányt, pótold most is helyet
tem Boldogságos Anyádnál, ha valamit nem 
elég méltóan végeztem az ő dicsőítésében>>. 
E szavakra Isten Fia a legnagyobb tisztelet
tel fölkelt, Anyja elé járulva térdet hajtott 
s kedves és barátságos főhajtással üdvii
zl)lte őt. 

A következő napon, mikor Ger1t•úd ha
sonlóképen imádkozott, megjelent neki ismét 
a Szűzanya, a di('sőséges Szentháromság 
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jelenlétében és pedig hófehér liliom alakjá
ban, melynek három levele közül az egyik 
egyenesen állt, a másik kettő pedig lehajolt. 
Gertrúd ebből megértette, hogy a Boldog
ságos Istenanyát azért mondjuk joggal a 
Szentháromság tündöklő liliomának, merl 
minden más teremtménynél teljesebben és 
méltóbban fölvette magába az imádandó 
Szentháromság tökéletességét, melyet sohe~ 
a legcsekélyebb bocsánatos bűnnel sem szeny
nyezett be. A fölálló levél jelentette az Atya
lsten mindenhatóságát, a két lehajló pedig 
a Fiú és a Szentlélek bölcseségét és kegyes
ségét, amelyekhez őt nagyon hasonlónak 
látjuk. Gertrúd megtudta a Boldogságo!'! 
Szűztöl azt is, hogy aki az ö üdvözletére 
ájtatosan mondja : ((Ö, Szentháromság tün
döklő lilioma, ó, mennyei kedvességő ragyogó 
rózsa l)) - azon meg akarja mutatni, mire 
képes az Atya mindenhatóságából és mily 
nélkülözhetetlen tanácsokat tud az emberi-

. ség üdvösségére a Fiú bölcseségéből s mily 
kimondhatatlanul bővelkedik szíve szeretet
ben a Szentlélek kegyes jóságából. Ekkor 
hozzátette még a Szent Szűz: ((Annak, aki 
engem eként üdvözöl, halála óráján oly el
ragadó kedvességben fogok megjelenni, hogy 
így csodás vigasztalást és mennyei boldog
ságat árasztok ki reá». Ezért elhatározta 
Gertrúd, hogy a Boldogságos Szűzet, vagy 
képét is e szavakkal üdvözli : ((Üdvözlégy 
rényességes és mindig nyugvó Szenthárom
ságnak tündöklő lilioma és mennyei kedves
ségű ragyogó rózsája, akitől születni s aki-
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nek tejével Láplálkozni akart az egek 
Királya. Tápláld lelkünket az isteni kegye
lem ajándékaival !n 

TIZENKILE"\"CEDIK FEJEZET. 

Az Isten iránt való rendkívüli szeretet, kap
csolatban a Boldogságos Sziíz üdvözléséveL 

Szakása volt Gertrúdnak, hogy mindent, 
ami tetszését megnyerte, isteni Jegyesére 
vonatkoztatott. Azért, ha hallotta, hogy a 
Boldogságos Szűz, vagy más szentek dícsé
retére vagy üdvözletére olvastak vagy éne
keltek valamit, ami jóleső érzelmeket fa
kasztott benne, ilyenkor mindig nagyobb 
odaadással gondolt az Urra, a királyok 
Királyára, szívének egyetlen szerelmére és 
választottjára, mint magukra a szentekre, 
kiknek ünnepét vagy emlékezetét ülték. Igy 
mikor Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne
pén a Boldogságos Szűzet a szentbes_zédben 
többször magasztalva említették, az Ur meg
Lestesülésének üdvösséges művéről azonban 
egy szó sem esett, ez fájdalmasan érintette 
őt. A prédikációról visszatérve és a dicsősé
ges Szűz oltára előtt elhaladva úgy tapasz
talta, hogy a kegyelmek Anyja helyett. 
minden üdvözlése és dicsőítése inkább 
Jézuson, az ö méhének áldott gyümöl
csén csüng egyre mélységesebb szeretettel 
::; azért félni kezdett, hogy a nagyhatalmú 
Királyné neheztelését vonja esetleg magára. 
Aggodalmát azonban az Üdvözítő ezekkel 
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a kegyes vigasztaló szavakkal űzte el : «Ne 
félj édesem ! Az én szeretett Anyámnak 
olyan üdvözlése vagy dícr;érete, melynél 
inkább reám irányul figyelmed, a legnagyobh 
rnértékben kedves. :\tivel lelkiismereted 
e tekintetben szemrehányást tesz, légy rajta, 
hogy az oltár előtt szeplötelen Anyám képét 
ezután nagyobb áhítattal üdvözöld. Ahány
szor így üdvözlöd Anyámat énnélkülem, 
úgy fogadom és jutalmazom ezt, mint olyan 
tökéletességet, amellyel egy igazi hivő en
gedelmes lélekkel elhagy engem, hogy Anyám 
szet·etete által még jobban fölrnagasztaljon•>. 

HUbZADIK FEJEZET. 

A betegség jóvá teszi a mulasztásokat. 

Gertrúdot egy alkalommal betegsége aka
dályozta a rendszabály szigorú megtartásá
ban. Ülve hallgatta a vesperást., vágyódás
sal, de egyúttal szíve szomorúságában így 
szólt az Úrhoz : «Nemde megtisztelöbb 
volna előtted Uram, ha most a testület többi 
ragjaival a karban lennék s imádkoznék és a 
rendszabály parancsolta egyéb gyakorlatok
ban fáradnék ahelyett, hogy most e gyönge
ség miatt annyi időt töltök el hanyagul?» 
Az Or így felelt : <<Hát azt hiszed, hogy a 
völegény kevésbbé örül menyasszonyának, 
ha otthon, boldog nyugalomban tölti vele 
idejét, mint mikor az fölékesítve mutatja 
magát a népsokaság előtt?» Ebből meg
értette Gertrúd, hogy a lélek akkor lép mint-
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egy fölékesítve a nyilvánosság elé, mikor 
Isten diesöségére buzgón gyakorolja magát 
a jóeselekedetekben. Ha azonban testi szen
vedése ebben akadályozza, akkor mii1tegy 
otthon pihen vőlegényével. Ekkor minden 
érzékeinek tetsző gyönyörűségtől megfosztva 
egy~dül Isten akaratára hagyatkozik. Azéz·t 
az Ur annál nagyobb örömét találja az em
berben, minél kevesebbet talál ma_gában az 
ember, amiben hiú módon gyönyörködhet
nék vagy dicsekedhetnék. 

HURZO.NEGYEDIK FEJEZET. 

A hármas áldás. 

Gertrúd midőn egy napon tőle telhető 
áhítattal volt jelen a Szent Misén, úgy tet
szett neki, hogy Kyrie eleison-kor őrzőan
gyala mint kis gyermeket ölébe vette és 
áldásra az Atyaisten elé tett e e szavakkal : 
I(Aldd meg Uram, Atyaisten, kisleánykádat!H 
.Mikor erre az Atyaisten egyideig hallgatott, 
mintha méltatlannak t art aná, hogy ilyen 
apróságot megáldjon, Gertrúd magába 
szállva, szégyenkezve kezdte meghányni
vetni a maga nyomorúságát és méltatlan
ságát. Erre fölkelt az Isten Fia s pótlás u l 
neki adta szentséges életének egész tartal
mát. Erre úgy tetszett, hogy Gertrúd tün
döklő és nagyékességő ruhákba öltözve meg
növekedett Krisztus teljes korának mértéke 
szerint.l Azért az Atyaisten is jóságos ke-

1 Efez. 4, 13. 
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gyességgel hajolt le hozzá, háromszoros áldás
ban részesítette· öt mindazon bűneinek bo
csánatára, melyekkel gondolatban, szóban 
és cselekedetben núndenhatósága ellen vét
kezett. Ezért hálaadásul fölajánlotta Gertrúd 
az Atyaistennek egyszülött Fia egész szent
séges életét. Ekkor úgy tetszett, hogy mind
azok a drágakövek, melyek ruháját ékesí
tették, egymáshoz értek s édes-bájos dalla
mot hallattak az Atyasiten örök dicsőségére. 
Igy megértette Gertrúd, hogy mily kedves 
az Atyaistennek, ha valaki föláldozza neki 
Fiának tökéletes életét. 

Azután az őrzőangyal ugyancsak be
mutatta öt az lsten Fiának is és így szólt : 
«Aldd meg, Kü·álynak Fia, a nővért !>; 
Erre hármas áldást vett tőle is mindazon 
büneinek bocsánatára, melyeket Isten böl
csesége ellen elkövetett. Végezetül bemutatta 
6t őrzőangyala a Szentléleknek is e szavúk
kal : ((Áldd meg, emberek Szerelme, jegyese
det !ll Tőle is hármas áldásban részesült 
Gertrúd mindazon bűneinek bocsánatára, 
melyekkel Isten jósága ellen vétkezett. 

Akinek tehát tetszik, Kyrie eleison-kor 
erre a kilenc áldásra ir·ányíthatja figyehnét. 

IIUSZO:\KET:J'EDIK FEJEZET. 

A szándék hatása a zsolozsmázásban. 
Egy szentnek az ünnepén, mikor a zsolozs-

mát Istennek s ama szentnek dicsőségére 
nagy buzgón akarta végezni Gertrúd, úgy 
látszott, hogy az énekelt szavak mint éles 
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lándzsák az ő szívéből Jézus Krisztus Szívé
hez értek s azt mélyen átszúrva, kimondha
tatlanul édes örömre gerjesztették Úgy tet
szett ugyanis, hogy a lándzsának felső old~lá
ból sugarak törtek elő, akárcsak a leg
fényesebben ragyogó csillagoknál s az egyes 
szentekhez érve, új dicsőségnek csodás szép
ségével éke.;ítették őket. De különösen az a 
szent látszott boldognak eme páratlan, csodá
latarméltó fényárban, kinek ünnepét ülték. 
A lándzsa alsó oldalából pedig bőven elő· 
buggyanó cseppek alakjában minden élő 
külön ös kegyelmekben részesült, a tisztító
helyen szenvedők pedig enyhületet, segítsé
get nyertek. 

H US ZONHARMAD lK FEJEZET. 

Az isteni Szív szolgálata. 

Gertrúd midőn egy más alkalommal min
den gregorián neumát és szót nagyon ponto
san törekedett énekeln;, de emberi gyarlóság
ból többször akadályozva volt benne, el
:-;zomorodva így szólt magában : «Micsoda 
haszon származhatik az olyan törekvésből, 
melyet ily nagy állhatatlanság kísér?n Az 
Úr nem tudván elviselni Gertrúd szomorúsá
gát, mintegy saját kezében isteniSzívét nyuj
totta feléje egy égő lámpához hasonlóan s így 
szólt hozzá : ((Ime, lelki szemeid elé tárom 
Szivemet, az imádandó Szentháromság édes
hangú hárfáját. Ajánld bizalommal neki pót
lásra mindazt, amit magadtól nem tudsz 
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tökéletesen megtenni. Igy minden nagyon 
tökéletesnek fog föltűnni szememben. Vala
mint a hűséges szolga mindig készen áll ura 
bármely parancsára, úgy az én Szívem is 
mostantól fogva mindig segítségedre lesz 
abban, hogy mulasztásaidat pótolja». 

Az Urnak erre a fölfoghatatlan kegyessé
gére Gertrúd megijedt és elcsodálkozott. 
Nagyon illetlennek vélte, hogy Urának Szíve 
az istenség kincstára és minden jónak fog
lalata, az ő kicsiségének, mint szolga urának 
8egítségére legyen mulasztásainak pótlásá
han. Az Úr azonban szánakozva zavarán, a 
következő hasonlattal bátol'itotta őt : «Ha 
neked nagyon kellemes és hajlékony hangod 
volna s hozzá még nagy gyönyörűséged is 
telnék az éneklésben és ott állanál egy rossz 
énekes mellett, akinek durva és kellemetlen 
hangja van s nagy elrőlködéssel is csak alig 
tud elérni valami eredményt. Nem vennéd-e 
zokon, ha képességed és készséged ellenére 
sem bízná rád a_zt, amit ő maga oly nehezen 
tud megtenni? Epen így az én isteni Szívem 
is, mely ismeri az emberi gyarlóságot és 
állhatatlanságot, kimondhatatlan vágyódás
sal várja és óhajtja, hogyha nem is szóval, 
legalább valami jellel őrá bízd annak a 
pótlását, amit magad nem tudsz tökéletesen 
elvégezni. Hisz Szívem mindenható erejével 
nehézség nélkül képes erre s kifürkészhe
tetlen bölcseségével a módját is nagyon jól 
tudja. A lényegemhez tartozó jóság és sze
retet következtében pedig örömmel vágya
kozik meg is tenni.» 
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HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

A léleknek Isten SzíYéböl merftett bővelke
dése. 

Gertrúd mikor ezután egyik nap Istennek 
ezt a fönséges ajándékát hálás emlékezettel 
forgatta elméjében, vágyódva kérdezte az 
Úrtól, meddig kegyeskedik azt neki meg
tartani. Az Úr ezt felelte : «Amíg temagad 
meg kívánod tartani, sohasem lesz okod pa
naszra azért, hogy én elvettem töledn. Erre 
Gertrúd : «Hogyan lehet az, ó én Istenem, 
megfoghatatlan csodák teremtője, hogyan 
lehet az, hogy isteni Szívedet lámpa alakjá
ban az én - sajnos - nagyon is_méltatlan 
szívem közepén látom függni. Es mégis : 
valahányszor kegyelmedből hozzád szabad 
közelednem, nagy örömömre megtalálom 
magamat benned, hol engem núnden gyönyö
rííség bőségében részesítesz>>. Az Úr így felelt: 
«Amiképen te ha valamit meg akarsz fogni, 
kinyujtod kezedet s mikor megfogtad, amit 
akartál, ismét visszahúzod magadhoz: épen 
így nyujtom ki én is irántad való szeretetböl 
utánad Szívemet, hogy magamhoz vonjalak, 
ha a külsö dolgokhoz fordultaL Ha azután 
bensödben ismét összeszedett vagy, hogy 
r·ám figyelj, Szívemet veled együtt ismét 
visszavonom magamba s belöle mindennemű 
erények élvezetében rész€'sítelekn. 

Gertrúd ekkor csodálaLtal s hálával vette 
szívére Istennek meg nem érdemlett kegyes
ségét s megfontolván hibáinak sokféle nyo-
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morúságát, semmiségének tudatában a leg
mélyebb alázatosságba merült s magát min
den kegyelemre méltatlannak vélte. Amikor 
már jó ideig volt Gertrúd ebben az állapot
ban, az Úr, ki a magasságban lakik ugyan, 
de mégis örömmel részesíti bőséges kegyelmé
ben az alázatosakat, mintha egy aranyesövet 
bocsátott volna le Szívéből, mely lámpaként 
függött Gertrúdnak magát megalázó lelke 
fölött. Ezen csövön keresztül minden csodá
latos dolog bőségét öntötte Gertrúd lelkébe. 
Ha például a hibáira való emlékezés folytán 
megalázta magát, az Or legott megkönyörült 
rajta és boldogságos Szívéböl isteni erényei
nek virágos tavaszát árasztotta ki rá, amely 
minden fogyatkozását megsemmisítette s 
nem engedte, hogy isteni jóságának szemei 
előtt maradjanak. Épen így, ha valami ékes
séget vagy más olyasmit kívánt, amit az 
emberi szív kedvesnek talál, az említett csö
VÖII mindezt azonn<~l a legkellemesebb módon 
belé öntötte. 

Gertrúd midőn egyideig ezekben a gyö
nyörűségekben örömét találta s az isteni 
kegyelem közreműködésével minde!l erény
nyel- nem a magáéval, hanemazUréval
méltóan fölékesítve, a legnagyobb tökéletes
ségben jelent meg. Ekkor, mintha a szíve 
mélyén egy végtelentil kedves hangot hallotL 
volna, mely a hárfa bájos zengéséhez volt ha
sonló: «Enyém vagy, jöjj hozzám, lépj be haj
lékomba. Maradj velem, maradj az enyém b: 
Ennek az éneknek a következő mézédes 
értelmezését nyerte az Úrtól : «Enyém vagy, 
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jöjj hozzám, mert mint jegyesemet szeretlek 
s azért vágyódom jelenléted után. Én hívlak. 
Gyönyörűségem telik benned, óhajtom, hogy 
belépj hajlélwmba, miként a vőlegény 
óhajtja, hogy szívének öröme jegyesében tel
jes legyen. S mivel én, a szeretet Istene 
választottalak ki téged, óhajtom, hogy föl
oldhatatlan egyességben maradj velem, 
aminthogy az ember nem akar megválni 
lelkétől, amely nélkül egy óráig sem élhetn. 

Eközben édes gyönyÖJ'Űséggel ti;J.pasztalta 
Gertrúd, hogy az említett cső az Ur Szívébe 
vonja őt. Hogy ott mit érzett, mit látott, mit 
hallott, mit ízlelt, azt csak ő tudja, vala
mint az, ki öt kegyességében erre a vele való 
fölséges egyesülésre méltatta : Jézus, a sze
retö léleknek J egyese, aki mindenek fölött 
áldott lsten mindörökké. 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

Az (Tr temetkezőhelye a lélekben. 

Mjdön nagypénteken az istentisztelet után 
az Ur sírbatételét ünnepelték és Gertrúd 
kérte az Ural, hogy temetkezzék örök ott
lakásra az ö szivébe, az Úr jóságosan bele
egyezett és így szólt hozzá : ((Én magam, 
akinek szikla a nevem, én leszek a kö minden 
érzéked ajtajánál. Űrségül katonákat állítok 
oda, tudniillik a magam hajlamait, melyek 
szívedet meg fogják védeni minden ellenkező 
hajlammal szemben és az én erőmnek meg
felelöen működnek benned, nekem örök 
dicsőségemre». 
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Késöbb egy napon félelem fogta el Gertrú
dot azért, mert valakinek a tettét -legalább 
úgy gondolta -egy kissé keményebbe!l ítélte 
meg. Fájó szívvel mondta tehát az Urnak : 
«Te, Uram, katonákkal őriztetted szívem 
helyét. De attól félek, hogy eltávozva magára 
hagyták, minthogy oly keményen ítéltem 
meg felebarátomnak ezt a tettétn. Az Úr így 
felelt : ((Hogyan mondhatod, hogy az őrök 
helyüket elhagyták, holott magában ebben 
a cselekedetben tapasztaltad erejüket? Aki 
ugyanis ragaszkodni akar hozzám, annak 
nem szabad tetszését találnia abban, ami 
nekem nem tetszik>). 

HUHZO~HATODIK FEJEZET. 

Az akarat haszna és a szív fölajánlása. 
Ezenkívül több más oktatás, melyet Gertrúd 
lélekben nyert és a zsolozsma egy-két szava. 

A Veni et ostende (Jöjj és mutasd ... ) 
mise alatt1 megjelent Gertrúdnak az Úr. 
Éltető isteni lehelletet árasztott ki magából és 
királyi dicsőségének fönséges trónjáról le
szállt, mintha édes születésének ünnepe alkal
mából isteni kegyelmét bőségesebben akarná 
kiárasztani arra, aki utána vágyakozik. 
Gertrúd tehát könyörgött azokért, akik 
i~ádságába ajánlották magukat, hogy az 
Ur nagyobb kegyelemben részesítse őket. 
Erre a következő választ kapta : <(Mind-

1 Az adventi kántorböjt szombatján. 
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egyiküknek egy aranyesövet ajándékoztam, 
melynek segítségével isteni Szívem bensejéből 
magukhoz szívhatják mindazt, amit kíván
nakn. Gertrúd megértette, hogy ez a cső a jóaka
rat, amellyel az ember magáévá tehet minden 
lelki jót, akár mennyei, akár földi legyen az. 
H a például szeretettőllángolva, annyi dícsé
retet, hálát, engedelmességet és hűséget 
akarna tanusítani Isten iránt, mint amennyit 
a szentek közül bármelyik nyujtott neki, 
Istennek mérhetetlen jósága tettnek veszi ezt 
az akaratot. Ez a cső aranyszínű lesz akkor, 
ha az ember megköszöni Istennek, hogy neki 
ily nemes akaratot ajándékozott, amellyel 
mérhetetlenül többet nyerhet, mint amennyit 
az egész világ minden erejével cselekedhetne. 

Gertrúd ezután látta, hogy a testület 
egyes tagjai körülállják az Urat s a nekik 
adott cső segítségével erejükhöz képest 
magukba szívják az isteni kegyelmet. Ú gy 
tűnt föl neki, mintha némelyek közvetlenül 
az isteni Szív bensejéből nyerték volna, 
másokhoz pedig az Úr kezén keresztül jött 
volna az, amit kaptak. Minél távolabb voltak 
az isteni Szívtől, annál nehezebben teljesült 
óhajtásuk s minél közelebbről törekedtek 
meríteni az Úr Szívéből, annál könnyebben, 
édesebben és gazdagabban töltekeztek. Akik 
közvetlenül és egészen közelről merítettek az 
Úr szívéből, azokat jelentik, akik teljesen 
egyesülnek Isten szent akaratával, alája 
vetik magukat s az a legfőbb óhajtásuk, hogy 
lsten dícséretreméltó akarata testükben, 
lelkükben egyaránt a legtökéletesebben tel-
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jesüljö 1 rajtuk. Azok pedig, akik az U r többi 
tagjain keresztül igyekeztek kegyelmekben 
részesülni, azokat jelentik, akik a maguk tet
szése szerint törekedtek núnden kegyelmi 
ajándékot vagy erényt megnyerni. Ezeknek 
annál nagyobb fáradságba kerül óhajtasuk 
teljesülése, minél inkább követik saját akara
tukat s minél kevésbbé bízzák magukat az 
isteni Gondviselésre. 

Ekkor Gertrúd a következő szavakkal 
áldozta föl szívét az Úrnak: «<me, Uram, 
szívemet núnden teremtménytől elszakítva, 
teljes akat·attal fölajánlom neked és kérlek, 
mosd meg szentséges oldalad hatható~ 
vizében, ékesítsd föl méltóan édes Szíved 
drágalátos véréhen és készítsd el megfelelő 
módon a magad számára isteni szereteted 
fűszeres illatáhann. Erre megjelent az Isten 
Fias a maga isteniSzívével egyesítve Gertrúd 
szivét, fölajánlotta azt az Atyaistennek egy 
kehely alakjában, mely viasszal összeillesz
tett két részből állt. Midön Gertrúd ezt látta, 
alázatosan esedezett az Úrhoz : «Add, sze
relmes Istenem, hogy szívem mindig nálad 
legyen s tetszésed szerint mindig tisztán 
alljon rendelkezésedre, hogy megtöltsd vagy 
kiüresítsd, mikor akarod s akiknek számára 
neked tetszikn. Az l,;;ten Fia kegyesen fogadta 
ezt s így szólt az Atyához : «A te örök dicsö
ségedre öntse ki, szentséges Atyám, ez a szív 
azt, amit az én Szívem földi életemben ki
osztást·a magáhan foglaltn. Get·trúd ezután 
szívét az említett szavakkal többször föl
ajánlotta az Úrnaksekkor látta, hogy az néha 
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úgy megtelt, hogy kiáradása a dícséretben és 
hálaadáshan a menny lakóinak örömét fo
kozta. Máskor meg oly módon telt meg, hogy 
a föld lakóinak is hasznukra vált. Ettől 
kezdve világossá lett előtte, hogy Istennel~ 
tetszik, ha e csodálatos kegyelmeket sokak
nak hasznára leíratja. 

Gertrúd egy alkalommal lzaiás próféta 
szavainak hallatára : ''Elevare, elevare, con
surge Jerusalem)) (Serkenj föl, serkenj föl, kelj 
föl Jeruzsálem )1 megért ette, micsoda hasznot 
merít a küzdö Anyaszentegyház a választot
tak buzgóságábóL Ha egy szerető lélek teljes 
szívéből az Úrhoz tér, azzal az őszinte aka
rattal, hogyha képes lenne, kész volna jóvá
tenni minden kárt, amit Istennek az öt meg
illetö tisztelet elmulasztásával okozott s 
imádság alatt a szeretet lángjaihan égve, 
meghitten önti ki szívét Isten előtt. Az ilyen 
lélek annyira megengeszteli öt, hogy néha az 
egész világnak megkegyelmez. Ez az értelme 
annak, amit mond : ((Fenékig kiittad a 
kábító kelyheb). 2 Ilymódon ugyanis az igaz
ságosság szigora a szelídség derűjévé alakul 
át. Ami azonhan utána következik : ''A sep
rőig kiürítettedn, az azt jelenti, hogy az el
kárhozottakra, kiket a seprő illet, nem vár 
semmi szabadulás. 

Ezekre a szavakra: ,,Szenteljétek meg 
magatokat, Izrael fiai))3 megértette Gertrúd, 

1 Izaiás, 51, 17. 2 U. o. 
a Responsorium karácsony vigiliáján. 
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hogy aki minden cselekedeti mulasztásbf'li 
bűnét gyorsan megbánja s egész szívéböl az 
Isten parancsai iránt való engedelmesség felé 
hajol, Isten öt ép oly megtisztultnak tekinti, 
mint ahogy megtisztult az a bélpoklos, akik
hez így szólt az Úr: «Akarom, tisztulj meg)).1 

Ezekre a szavakra : «Énekeljetek az Úr
nak új éneketn2 megértette, hogy mindaz új 
éneket énekel az Úrnak, aki benső áhítattal 
énekel. Mert épen azzal, hogy Istentől meg
nyerte az áhítat kegyelmét, már megújult é:>. 
Isten előtt kedvessé lesz. 

Ezen szavaknál pedig: HAZ Úr lelke van 
rajtamll3 s azután, «hogy megorvosoljam a 
törtszívűeket)), megértette, hogy Isten Fia, 
kit a törtszívűek orvoslására küldött az Atya, 
valami bajjal szokta megsebezni válasz
tottait. Néha egy kis kívülről jövő kellemet
lenséggel is, csak azért, hogy alkalma legyen 
6ket meggyógyítani. De mikor ez alkalom
mal a lélekbe száll, nem orvosolja azt a bajt, 
mely aszívet esetleg érte, me rt kevésbbé ártal
mas. Inkább orvosságot nyujt mindenre, ami 
a lélekben igazán kártékony. 

Ezen szavaknál : <<A szentek fényességé
bem,4 megértette Gertrúd, hogy az istenség 
fénye oly nagy és megfoghatatlan, hogyha az 
összes sze n tek Ádámtól az utolsó emberig 

1 Máté, 8, 3. 
s lzaiás, 42, 10. 

ür. Dombl: Szent Uertrud. 

3 lzaiás, 61, L 
4 Zsolt. 109. 3. 
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külön-külön oly világos, oly mélységes és 
kiterjedt ismeretet nyertek volna róla, ami
nőre teremtmény egyáltalán képes. És ha 
még ezerszerte nagyobb volna a szentek 
serege, mégis minden értelem a megismerés 
lehetőségeinek alatta maradna. Az istenség 
végtelenü! kimeríthetetlen maradna. 

Mikor egy vértanuról azt énekelték : «Aki 
utánam akar jönnin, Gertrúd az Urat egy 
úton látta menni, amelyet a zöld pázsit és 
virágdísz kedvessé tett ugyan, de a sűríí 
tövisek miatt keskeny és kemény volt. 

Látta egyszersmint, hogy a kereszt 
megy előtte s széttolja a töviseket, kiszélesíti 
az utat. Az Úr barátságos arccal fordult 
övéihez s e szavakkal szólította föl öket : 
«Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, 
vegye föl keresztjét és kövessen engem)). 
E szavakból Gertrúd megtudta, hogy min
denkinek keresztje a maga kisértése. Ez az 
egyiknél az, hogy az engedelmesség ösztökéje 
olyasmire szorítja, ami ellenkezik hajlamaivaL 
Másoknál meg az, hogy a betegség terhe miatt 
nem tehetik azt, amit szeretnének. És így 
tovább, egyiknek ez, másiknak az. Ezt a ke
resztet mindenkinek úgy kell viselnie, hogy 
akarata kész legyen elszenvedni a kellemet
lenségeket, emellett lehetőleg megtegyen 
rnindent, amiről tudja, hogy Istennek na· 
gyobb dicsőségére szolgál. 

Mikor a Salve Reginá-t énekelték, e sza
vaknál : •~irgalmas szemedetn, Gertrúd testi 
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egészség után vágyódott, az Úr szelíden 
mosolyogva így szólt hozzá : <<Nem tudod-e, 
hogy irgalmas tekintetemet épen akkor ve
tem rád, mikor testi bajjal vagy lelki zavar
ral látogatlak meg?n 

Mikor pedig bizonyos vértanuk ünnepén a 
«dicsőséges vér))-t énekelték, Gertrúd a követ
kező igazságra nyitott rá : miként a vért, 
amely magában véve irtózatot kelt, dícséret
tel illeti a Szentírás azért, mert Krisztusért 
ömlött. Épen úgy a szerzeteseknek az a 
mulasztása, mely engedelmességből vagy 
testvéri szeretethől származik, annyira ked
ves Isten előtt, hogy méltán lehet dicsöséges
nek mondani. 

Eme szavaknál, melyeket Szent Jánosról 
énekelnek : «Ez halálos mérget iszib, .meg
értette Gertrúd, hogy amint a hit ereje 
őrizte meg Jánost sértetlenül a méregtöl, 
épen úgy az elszánt akarat is szennytelenül 
megőrzi a lelket, bármennyire mérges is az, 
ami az akarat ellenére a szívhez jut. 

Mikor a ((M egáldvánn responzóriumot éne
kelték/ Gertrúd mintegy Noé személyéhen 
odaállt az Úr elé s áldását kérte. Miután 
elnyerte, úgy tetszett neki, hogy most meg 
viszont az Úr kér őtőle áldást. Megtudta 
ebből, hogy az ember akkor áldja meg az 
Urat, mikor lelkéhen bánatot érez azon, 
hogy teremtőjét valaha megbántotta é:; 

1 :::iexagesima vasárnapján. 



segitségét kéri, hogy a jövőben a bünt el
kerülhesse. Erre az áldásra kegyességében 
mélyen meghajol az egek Ura s oly kedvesen 
fogadja, mintha ez tenné egész bolodgságát. 

E szavakra : ((Hol van testvéred, Abel ?n1 

megértette, hogy az Úr minden szerzetestől 
számonkéri azt, amit társa a rendszabály 
ellen vétett, ha módjában állt neki valami 
módon megakadályozni, akár olyképen, hogy 
őt magát figyelmeztette, akár pedig azáltal, 
hogy az elüljáróval közölte. Megértette, 
hogy az a mentegetődzés, mellyel némelyek 
előhozakodnak : nincs rám bízva mások 
megfeddése, azután meg : én magam rosz
szabb vagyok nála - époly keveset használ 
neki Isten előtt, mint Kainnak, aki azt 
mondta: ((Talán bizony őrzője vagyok én 
az öcsémnek ?n2 .Mert mindenki köteles Isten 
előtt testvérét a gonosztól visszatartani s a 
jóra segíteni. Ha ezt lelkiismerete ellenére el
hanyagolja, Isten ellen vétkezik. Nem hasz
nál neki semmit az a kifogás, hogy nincs rá
bízva, mert valójában rábízta Isten, mint 
ahogy lelkiismerete is mutatja neki. És ha 
elha!lyagolja, az ő lelkétől kéri számon majd 
az Ur és pedig néha még jobban, mint az 
elüljáró lelkétől, aki talán nincs jelen, vagy 
ha jelen van, nem veszi észre a dolgot. 
Azért mondja az Irás ezeket a fenyeget{) 
szavakat : ((J aj annak, aki cselekszi s kétsze
resen jaj annak, aki beleegyezikn. Bele
egyezéssei azköveti el a bűnt, aki eltitkolja, 

1 Gen. 4, Y. 2 U. ott. 
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holott kinyilvánítv<~, Isten dirsöségét szol
gálná. 

A <r Felöltöztetett engem a:. Cn> kezdet ű rc
sponzór·iumnál1 megértette Gertrúd, hogy 
aki szóval vagy tettel a szerzetesség terjesz
tésén és az igazságnak okos védelmén fára
dozik, az rnintegy jó és gyönyörűséges ru
hába öltözteti az Urat. Ezért az Úr királyi 
bőkezűségének mértéke szerint fogja öt meg
jutalmazni az örök életben azzal, hogy a 
vigasság ruhájába öltözteti s a lelki dicsöség 
koronájával fogja öt ékesíteni. De különösen 
megértette azt, hogy aki eközben kellemet
lenségeket szenved el, az annyival kedvesebb 
Isten előtt, amennyivel kedvesebb a sze
génynek az a ruha, mely nemcsak betakarja 
őt, hanem melegíti is. 

Gertrúd egy alkalommal elmúlt életének 
kellemetlenségeit forgatta elméjében s kér
dezte az Urat, miért engedte meg, hogy 
bizonyos emberek neki alkalmatlanságot 
okozzanak~ Erre a következő választ kapta: 
"Ha az atyai kéz meg akarja fenyíteni fiál, 
a ,-essző nem állha t neki ellent. Azért szeret-
11ém, ha választottaim sohase azoknak tud
nák be, akik által ekép tisztulnak, hanem 
mindig az én atyai érzelmemre tekintenének, 
minthogy a leggyöngébb szellőt sem hagy
nám rájuk fújni, ha nem volna szemem előtt 
mindig örök üdvösségük, melyet érte jutal-

1 A szent szüzek ünnepén. (Br<:>Yiarium !\Iona
sticum.) 
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mul nyernek. Inkább részvétet éreznének 
azok iránt, akik néha magukat szennyezik 
be az ö tisztulásukérb. 

Más alkalommal Gertrúd valami munka 
nehézsége miatt így szólt az Atyaistenhez : 
((Uram, fölajánlom neked ezt a munkát Szent 
Fiad által, a Szeutiélek erejében, örök dicső
ségedre». Ekkor elméjében világos lett ennek 
a szónak hatása, hogy tudniillik az ilyen 
szándék által minden emberi fogalmon fölül 
csodálatosan megnemesül és kedvessé lesz 
az Atyaisten előtt, amit fölajánlunk. Vala
mint ugyanis zöldnek látszik az, amit zöld
üvegen s vörösnek, amit vörös üvegen ke
resztül nézünk, épen úgy mindenben az a 
legkellemesebb és legkedvesebb az Atya
isten előtt, amit egyszülött Fia által aján
lunk föl neki. 

Egyszer meg azt kérdezte Gertrúd az Úr
tól, mit használ barátainak, hogy annyiszor 
imádkozik értük, holott nem veszi észre 
rajtuk a~ imádságnak semmi eredményét. 
Erre az Ur a következő hasonlattal oktatta 
Gertrúdot : ((Ha egy kisgyermeket mérhetet
len birtokkal megajándékozva visznek el a 
császártól, a nézök közül senki sem látja 
azonnal az adományozásnak valami gyü
mölcsét a gyermek alakján. A tanuk előtt 
azonban nem titok, mily hatalmassá lesz, ha 
felnő a nyert gazdagság következtében. Ne 
csodálkozzál tehát, hogy testi szemeiddel 
nem látod imádságaid gyümölcsét azokon, 
amelyben én őket. örök bölcseségem szerint 
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nagyobb hasznukra részesítem. Mert minél 
többször imádkoznak valakiért, annál na
gyobb lesz a boldogsága, mivel a hitböJ 
származó imádság sohasem marad gyümölcs 
nélkül, jólehet., a módja sokszor rejtett. az 
emberek előtt. 

Egy alkalommal Gertrúd testi szenvedései 
miatt pár napig kissé hanyagabbul gondolt 
Istenre. :vlidőn végre magához tért, lelki
ismeretének szemrehányására nagy aláza-

. tosan megvallotta e hibáját az Úrnak. Leg
ott érezte, hogy Isten irgalmassága lehajolt 
hozzá és így szólt : ((Leányom, te mindig 
velem vagy s mindenem a tied)), E szavak
ból megértette, hogyha az ember gyarlóság
ból néha nem irányítja is szándékát Istenre, 
Istennek kegyes irgalma mégis örök juta
lomra tartja méltónak minden cselekedetét, 
ha akarata nem fordul el Istentől s gyakran 
indít magában bánatot mindazért, ami miat.t 
lelkiismerete nyugtalanítja. 

Egy ünnep előtt Gertrúd ~etegség köze
ledtét é1·ezte, azt kívánta az Urtól, hogy az 
ünnep utánig tartsa meg öt egészségben, 
vagy legalább annyira könnyítse meg beteg
ségét, hogy az ünnep megülésében ne aka
dályozza. Mindemellett. egészen Isten akara
l ára hízta magát. Ekkor az (Jrtól a követ
kező választ nyerte : ((Azért, hogy ezt kívá
nod tölem, azonban mégis az én akaratomra 
hagyatkozol, virágágyakkal borított gyö
nyörüséges és nekem nagyon kedves kertbe 
vezetsz engem. De tudd meg : ha meghall-
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gallak abban az él'lelemben, hogy ne légy 
akadályozva szolgálatomban, akkor én kö
vetlek téged ahhoz a virágágyhoz, amelyben 
le gyönyörködöl jobhan. Ha pedig nem 
hallgatlak meg s te kitartó leszel a türelem
ben, akkor te követsz engem ahhoz a virág
úgyhoz, melyben nekem telik nagyobb ÖJ'Ö
mem. Több gyönyörűséget találok benned, 
ha vágyakozol s amellett szenvedsz, minthH 
úhítat od élvezettel van összekapcsolva''· 

Egy alkalommal elgondolkozott Gertrúd 
azon, miért éreznek némelyek annyi lelki 
vigasztalást lsten szolgálatában, míg mások 
szárazak marad nak. Ekkor a következő ma
gyarázatol nyerte az Úrtól. «A szívet Isten 
örömök befogadására teremtette, aká1·csak 
az edényt arra, hogy vizet tartalmazzon. 
H a azonban a víztartó edény apró lyukakon 
kieresztené a vizet, az edény utóvégre any
nyira kiü1'esedhetnék, hogy egészen szára· 
maradna. Hasonlóképen az emberi szív is 
melyet betölt a gyönyörüség, oly sokat bo
('Sáthat ki magából látás, hallás vagy egyélJ 
érzékének kielégítése következtében, hog~· 
az Istenben való örvendezés számára egészell 
kiszÚJ'ad. Ezt kiki magán tapasztalhatja. 
Ha ugyanis mindjárt enged a vágynak, hogy 
valamit lásson, vagy csak egy szót is szóljon, 
aminek csekély, vagy semmi haszna, ezt 
semmibe sem veszi, mivelhogy elfoly, mint a 
víz. Ha azonban elhatározza, hogy lstenért 
uralkodik magán, annyira megnő szívében, 
hogy már alig tud magasabbra emelkedni. 
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Ha az ember meglanuHa, hogy ilye~mihcn 
legyőzze magát, hozzászo!<:ik ahhoz, hogy 
Istenben gyönyörködjék. Es minél nagyobb 
megei·őltet.ésébe került, annál nagyobb lelki 
előmenetelére fog szolgálni az Istenben való 
gyönyörködés. 

Gertrúd ~gyEzer ereje fogy1 ún kimerülve, 
így szólt az Urhoz: <Öli lesz hát velem Uran1, 
vagy mit szándékozol velem tenni?)) .-\z (r 
következőképen válaszolt neki : <<Am int az 
anya vigasztalja gyermekeit, úgy vigasz
tallak meg majd én is tégedn. S aztán kér
dezi e : "Láttál-e már édesanyilt, aki gyer
mekét becézget te h> Mikor ene Gertrúd hall
gatott, az Ür eszébe juttatta, hogy körül
belül félévvel előbb látott egy anyát, amint 
kisgyermekével enyelgett. Különösen három 
dologra emlékeztette öt. Először is az az 
anya többször kért csókot gyermekétől. 
A gyermek, mivel még nagyon kicsi voll, több
t-tzör próbált fölállni. Igy kell neki is -
tette hozzú az (lr, - nagy erővel fölemel
kednie az elmélkedés által az ö édességes 
f'zeretetének élvezetére. Másodszor : az any<J 
próbára tette gyermeke akaratát, amennyi
ben így szólt hozzá : akarod ezt, akarod azt!' 
És nem tette meg egyiket sem. Igy próbálja 
meg néha Isten is az embert, mikor olyan 
nehézségeket láttat vele előre, melyek soha
sem fogják öt érni. :\lár azzal, hogy készséggel 
belenyugszik, telj esen kielégíti I stent s örök 
jutalomra teszi méltóvá magát. Harmad
szor : a jelenlévők közül senki sem értette 
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meg a gyermek dadogását, csak az édes
anyja. Hasonlóképen : egyedül Isten érti 
meg az ember szándékát s eszerint ítéli aztán 
meg öt, tehát egészen máskép, mint az em
berek, akik csak a külsöt nézik. 

Egy alkalommal annyira leverte Gertrú
dot régebbi bűneinek emlékezete, hogy tel
jesen el akart rejtőzni. Az Úr azonban oly 
nagy kegyességgel hajolt le hozzá, hogy az 
egész mennyei udvar - mintegy csodál
kozva - vissza igyekezett öt tartani. Erre 
az Úr így válaszolt: «Nem tudom megtenni, 
hogy ne hajoljak Ie Gertrúdho~, ki az aláza
tosságnak oly hathatós vonzóerejével vonja 
be magába isteni Szívemeb. 

Mikor Gertrúd azt kérdezte az Úrtól, 
mire irányítsa figyeimét abban az órában, 
hogy az ö szent tetszését megnyerje, az Úr 
így felelt : ''Akarom, hogy megtanuld a tü
relmetn. Valami dolog miatt ugyanis nagyon 
nyugtalan volt. Erre azt kérdezte: ''És ho
gyan s mi által tanuihatom megh> Ekkor az 
úr fölvette öt magához, mint ahogy egy 
jóságos tanító ölébe veszi gyönge kis tanít
ványát s mintegy három betűben tárta 
eléje azt a három dolgot, aminek ÖL aláza
tosságra kell buzdítania. Az elsőnél így szólt: 
<Nedd fontolóra, mily bizalmasan hívja a 
király azt, aki hozzá mindenben a lehető 
leghasonlóbb. Ebből ítéld meg, mennyire 
nÖvekszik szeretetem irántad azért, hogy 
miattam hozzám hasonló gyalázatot szen
vedsz. A másodiknál pedig ezt mondta: 
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«Hasonlóképen vedd fontolóra, mily tisztelet
ben részesíti a család azt, aki" a királynak 
bizalmasa. Ebből ítéld meg, mily dicsőség 
készül számodra az égben a türelemértll. 
Végül a harmadiknál így szólt: eeGondold 
meg, milyen vigaszt nyújt a barátnak leg
hűségesebb barátjának szívből fakadó rész
véte. Ebből ítéld meg, mily édes kedveske
déssel foglak én is megvigasztalni az égben 
még a legcsekélyebb gondolatért is, amely 
téged itt gyötört. 

HUSZONHETEDIK FEJEZET. 

Körmenet a feszülettet 

Midőn egyszer az időjárás miatt körme
netben vonultak és a konventnek a karba 
való visszatértekor eiül vitték a Megfeszített 
képét, Gertrúd hallotta, amint ugyanabból 
a képből így szólt az lsten fia : «Ime jövök 
seregemmel, hogy neked, ó Atyaisten, abban 
az alakban könyörögjek, melyben az egész 
emberi természetet veled kiengeszteltem». 
E szavakra úgy érezte Gertrúd, hogy a meny
nyei Atya oly tökéletesen megbékült, mintha 
minden emberi vétekért a megérdemtetten 
fölül százszoros elégtételt kapott volna. 
Azért úgy tetszett neki, hogy az Atyaisten 
az említett feszületet fölemelte a felhők 
közé ezekkel a szavakkal : eeEz lesz a jele a 
szövetségnek közöttem s a föld közöttll.1 

l Gen. 9, 13. 
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Egy más alkalommal, midön szintén na
gyon sujtotta a népet a rossz időjárás s 
emiatt másokkal együtt sokszor könyörgött 
Gertrúd a jó Isten irgalmáért, de eredmény
telenül, végre így szólt az Crhoz: uHogyan 
tudod én jóságos Szerelmem annyi ideig 
teljesít.etlenül hagyni oly sokak kívánságút, 
holott én méltatlan létemre is annvira 
bízom jóságodban, hogy egymagam még 
nagyobbakra is rá tudnám venni irgalmas
ságodat ?n Es az Úr ekép válaszolt: «Nem 
volna csodálatos, ha egy atya engedné, 
hogy fia pénzt kérjen tőle, ha ugyanannyi
szor módjában volna fia számára száz pen
gőt félretenni? Azonképen ne csodálkozzál, 
hogy oly sokáig nem hallgatlak meg benne
teket ebben a dologban. Mert ahányszor 
hozzám fohászkodtok, ha talán csak pár· 
szóval vagy gondolatban is, úgyanannyiszm· 
száz pengőnél sokkal többet teszek félre 
számotokra az örökkévaló javakbóln. 

ll US Z O N N Y O L C A D 1 K FE J E Z E T. 

A vágyódás többszöri fölkeltése s az alvás 
közb4'n előforduló bllemet.l4'nségek. 

Ylidőn egy gyászmisében ezt a zsoltúrt 
énekelték : uAmint kívánkozik a szarvas a 
vizforrásokhozn,1 - Gertrúd ezeknél a sza
vaknál : «úgy kívánkozik lelkem tehozzád 
Istenemn, - fölrázta magát lanyhaságából, 
s így szólt az ()rhoz: <<Ó Uram, milyen 

l Ma nincs meg a gyászmisékben. 
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lanyha az én vágyódásom utánad, igaz ja
vam után. Azért oly ritkán mondhatom 
öszi~tén, hogy szomjazik utánad a lelkem !)) 
Az Ur így felelt: «l'íecsak néha-néha, hanem 
gyakrabban mondd, hogy engem szomjaz a 
lelked. Jóságom és szeretetem ugyanis -
amellyel az ember üdvösségét óhajtom -
arra ösztönöz, hogy bármiféle jó után vágyó
dik a kiválasztott lélek, azt úgy vegyem, 
mintha utánam vágyódnék. Hiszen bennern 
van elrejtve és belőlem árad ki minden jó. 
Ha például egészséget, biztonságot, köny
nyebbséget, bölcseséget, vagy más hasonlót 
kíván valaki, úgy veszem, mintha gyakran 
vágyódott volna énutánam, hogy érdemét 
a jutalomra vonatkozólag annál inkább nö
veljem. Kivéve azt az esetet, ha szándéko
san elhajol tőlem : például ha valaki a böl
cseséget azért óhajtja, hogy vele büszkél
kedhessék, vagy az egészségét, hogy rosszat 
követhessen ein. És hozzátette az Úr: «Azért 
szoktam az én különös barátaimat testi 
betegséggel, lelki vígasztalausággal s más 
efélével terhelni, hogy amikor az ellentétes 
javak után vágyakoznak, Szívemnek buz
gólkodó szeretete annál böségesebb.en jutal
mazhassa meg őket". 

Egy más alkalommal, szintén isteni föl
világosítás útján, Gertrúd a következöket 
értette meg: «Az Úr, kinek gyönyörűsége, 
ha az emberek fiai között van,1 néha semmit 

1 Péld. 8, 31. 
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sem talál azemberben, amiért kegyes leeresz
kedésében vele lehetne, azért megpróbáltatá
sokat, vagyis testi, lelki nehézségeket bocsát 
rá, hogy ily módon alkalma legyen nála 
idöznie)). A Szentírás szerint : «Közel van az 
Úr a megtört szívüekhezn.1 Úgyszintén : 
«Vele vagyok a szorongatásbann.2 Ilyenek
nek láttára az e mb er i semmiség háladatos
sága szívének mélységes érzelmeivel kény
telen fölkiáltani és ismételni az apostol sza
vait : «Mekkora a mélysége az Isten gazdag
ságának, bölcseségének és tudásának. Meny
nyire megfoghatatlanok az ö ítéletei és föl
kutathatatlanok az ö utai,n3 melyeket az 
emberiség üdvösségére kitalált. 

Egy éjjel álma közben Gertrúdot boldo
gító látogatásban részesítette az Úr. J elen
léte által annyira fölüdülve érezte magát, 
núntha a legízletesebb lakomában lett volna 
része. Amikor fölébredt, ezekkel a szavakkal 
köszönte meg az Úrnak: «Hogyan érdemel
tern ezt Uram, Istenem épen én, a legrnél
tatlanabb, míg mások gyakran olyannyira 
gyötrödnek álmukban, hogy kiáltozásukkal 
másokat is megijesztenek)). Az Úr így vála
szolt : ((Ha azok, akiket atyai gondviselésem 
::;zenvedések által szándékozik megszentelni, 
éber állapothan testük kényeimét keresik, 
igy megfosztják magukat az érdemszerzés 
alkalmaitóL Akkor isteni jóságom álom köz
ben bocsát rájuk szenvedéseket, hogy 

1 Zsolt. 33, 19. 2 z~olt. 90, 15. 3 Róm. 11, 3:{, 
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legalább ilymódon szerezzenek valami ér
demet». Erre Gertrúd kérdezte: «Vajjon ér
demükre lehet-e nekik Uram az, amit szán
dékuk nélkül, sőt akaratuk ellenére szen
vednek ?n Az Úr pedig ekép válaszolt : ccAz 
én jóságom teszi ezt». 

Midőn egy alkalommal Gertrúd kiHsé 
figyelmetlenül végezte a zsolozsmát, észre
vette, hogy az emberi nem régi ellensége ott 
van közelében s mintegy gúnyolódva foly
tatta a zsoltárnak eme szavait : <<Bizony
ságaid csodásak.n1 És sietségében megcsonkí
totta az egyes szavakat. Mikor aztán be
végezte, így szólt : «J ól megfizet neked a te 
Teremtőd, l\1egváltód és J egyese d, hogy 
olyan gyorsan perdülő nyelvet adott. Más 
alkalommal oly illendően tudod elmondani 
amit akarsz, de amidőn vele beszélsz, akkor 
elharapod a szót s magában ebben a zsol
tárban ennyi betűt, ennyi szótagot és ennyi 
~zót hagytál ein. Ebből megértette Gertrúd, 
hogyha a ravasz ellenség ebben az egy zsol
tárban oly gondosan összeszámlálta a betű
ket és szótagokat, milyen súlyos vádat emel
het haláluk után azok ellen, kik elhamar
kodva és figyelmetlenül szokták végezni a 
zsolozsmát. 

Egy más alkalommal, midőn Ge1trúd 
sietve font és kis gyapjúfonalakat hajigált el, 
közben pedig jámbor szándékkal lstennek 

1 Zsolt. 111l, 129. 
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ajánlotta munkáját, látta, hogy az ördög 
összeszedi azokat a fonalakat, mintegy búné
nek bizonyítékául. Mikor emiatt segítségül 
hívta az Urat., ez az ördögöt elűzte és meg
dorgálta azért, mert bele merte magát ártani 
olyan munkáha, amely mindjárt kezdetben 
őneki volt ajánlva. 

HURZONKILENCEDIK FEJEZET. 

A.z Ur és a szentek fölajánlása mily hasznos 
az embernek. 

Midön egyszer Gertrúd magához akarta 
venni Krisztus testét s fájt neki, hogy oly 
kevéssé van rá elkészülve, arra kérte a 
Boldogságos Szűzet és minden. Szenteket, 
hogy ajánlják föl helyette az Úrnak mindazt. 
az érdemességüket, amellyel kiki közülük el 
volt készülve bárminemlí kegyelem meg
nyerésére. Azonfölül az Úr Jézus Krisztusl 
is kérte, hogy kegyeskedjék érte fölajánlani 
azt a tökéletességet, amellyel mennybemene
tele órájában fölkészülve állt az Atyaisten 
elöLt megdicsőítésének elfogadására. Kevés
sel ezután, mikor megtudni igyekezett1 hogy 
mit nyert ezzel az imádsággal, az Ur így 
felelt : <<azt nyerted, hogy most már amenny 
minden lakója előtt valóságga) abban az 
ékességben állsz, amelyet magadnak kértéln. 
És hozzátette az Úr: «Miért ne várhatnád 
tölem, a mindenható és jóságos Istentől azt, 
amit bármely ember megtehet a földön? 
Hiszen ha yaJakinek Yan ruhája Yagy ékes-
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sége, azzal vagy hozzá hasonlóval fölruház
hatja barátját. úgy, hogy az épen oly ékes
nek tűnik föl benne, mint ő maga)), 

Azután eszébe jutott Gertrúdnak az a 
többeknek tett ígérete, hogy e napon őértük 
fogja fölajánlani szentáldozását. Buzgón 
imádkozott tehát, hogy őket is részesítse 
az Úr az említett ajándékban. Erre a kö
vetkező választ nyerte : «megadom nekik, 
de szabad akaratukra bízom, mikor kíván
nak vele fölékesülni». l\iidőn pedig azt kér
dezte Gertrúd, hogy miképen a~arja őket 
fölékesíteni, - így folytatta az Ur: «amely 
órában tiszta szívvel s őszinte akarattal 
hozzám fordulnak, hacsak egy röpke szóval 
vagy fohásszal is kegyelmemet kérik, azon
nal abban az ékességben állnak előttem, 
melyet imádságodban számukra megnyertéln. 

HARMINCADIK FEJEZET. 

Az ur testének hatása. 

Midőn egyszer Gertrúd arra kérte az 
U ra t, engedje meg neki halála idején, hogy 
Krisztus testének éltetőSzentsége legyen utolsó 
eledele, lélekben azt. a választ nyerte, hogy 
ezzel nem minden tekintetben üdvösséges 
dolgot kért. Ennek a Szentségnek hatását 
ugyanis semmiféle testi szükséglet sem kiseb
bítheti, annál kevésbbé az az étel, melyet 
a beteg ilyen fájdalmas szükségben akarata 
ellenére csak azért vesz magához, hogy éle
tét Isten dicsöségére fönntarthassa. Ezen 
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Szentség vételekor tehát az embernek min
den java megnemesül az Istennel való egye
sülés által. Annálinkább érdemszerzövé 
válhatik tehát halála idején mindaz, amit 
a Szenlség vétele után tiszta szándékkal cse
lekszik. Igy a türelem, evés, ivás és más 
hasonló cselekedet a Krisztus testével való 
egyesülés után az örökkévaló érdemek hö
ségévé gyarapodnak. 

HARMINCEGYEDIK FEJEZET. 

A gyakori szentáldozás haszna. 

Egy más alkalommal, mjdőn Ger_trúd ál
dozni készült, így szólt az Urho~: «Ü Uram, 
mit akarsz nekem adni?>) Az Ur ezt vála
szolta : «Magamat egészen, minden isteni 
erömmel, úgy, amint engem Szűz Anyám be
fogadott)), Gertrúd pedig így folytatta : «!\Ji
vel nyerek így többet mint azok, akik teg
nap velem együtt vettek magukhoz, ma 
azonban elmulasztják, minthogy te mindig 
egészen adod magadat?)) Az Úr így felelt : 
,,A régieknél szokás volt, hogy aki két
szer viselte a konzuli hivatalt, megelőzte 
méltóságban azt, aki csak egyszer nyerte el. 
Igy hogyne tündökölne nagyobb dicsöség
gel az örökkévalóságban az, aki engem gyak
rabban vett magához a f9ldöm. Erre Ger
trúd sóhajtva így szólt : ,,o, mennyire fölül
múlnak majd akkor engem dicsőségben a 
papok, kik kötelességszerűleg ninclennap ál
doznak!>) Az Ür ezt felelte: <<Igaz, nagy 
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dicsöségben fognak ragyogni azok, kik mél
tón járulnak az áldozáshoz, de mégis egé
szen máskép veszem azt, ha valaki irántam 
való hajlandóságból és gyönyörűségemre 
közeledik hozzám, mint aki csak tiszte
letból és kötelességtudásból jelenik meg 
előttem. Azért más lesz a jutalmuk azok
nak, akik vágyódással és szeretetböl ál
doznak és más azoknak, akik félelem
mel és tiszteletből vesznek magukhoz és is
mét más azoknak, akik buzgó áhítatgyakor
latokkal készülnek elő e Szentség vételére. 
Ezek közül ar.onban egyikben sem részesül 
az, aki csak szokásból mutatja be a Szent 
Miseáldozatot. 

HARMINCKETTEDIK F.EJEZET. 

Az Úr elégtétele a lélekért. 

Gert.rúd a Boldogságos Szűz egyik ünne
pén egészen kül(;!nös és csodálatos ajándé
kokat nyert az Urtól. Midön magához tért, 
hálátlanságára és hanyagságára gondolva, 
szomorúságában szeml'ehányást tett magá
nak. Úgy ítélte meg m~gát, hogy kevés 
tiszteletet tanusított az Ur Anyja és Isten 
többi Szentjei iránt, akiket pedig a nyert 
különös ajándékért azon a napon jobban 
dicsőíthetett volna. Az Úr azonban szokott 
kegyességével megvigasztalta Gertrúdot, 
midön így szólt Anyjához és a többi Szen
tekhez : «mit gondoltok, vajjon eleget tet
tem-e nektek érte, midön magamat isten-
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ségern édesen áradó gyönyörűségében a ti 
színetek előtt közöltem vele ?ll Azok ekkor 
mind így Yálaszoltak : aValóban m~rtéken 
túl is eleget tettél nekünk». Most az Ur nyá
jasan Gertrúdhoz fordult és kérdezte tőle : 
ren os, be ére d -e ezzel az elégtétellel?>> Ű így 
felelt : atökéletesen elég volna ez nekem 
Uram, ha nem zavarna az az egy dolog, 
hogy amikor te eleget teszel mult hanyagsá
gaimért, legott újakat sietek elkövetni. Hi
szen nagyon jól ismere,m az eséshez való 
hajlandóságomat». Az Ur erre ezt felelte : 
«Olymódon adom neked magamat, hogy 
nemcsak a mult, hanem jövőbeli hanyagsá
gaidért is teljes elégtételt nyujtok helyet
teb, csak arra legyen gondod, hogy az 
OltáriSzentség vétele után őrizd meg maga
dat tisztán a bűnök szennyétőln. Gertrúd 
erre viszont így szálott : reám attól félek 
Uram, hogy ezt sem tudom úgy meglenni, 
ahogy kellene. Azért arra kérlek, hogy te 
magad, mint legjóságosabb Mester, taníts 
meg engem arra, hogyan törülhetem le a 
szennyfoltokat, ha vétkeztem». Az Úr ezt 
felelte : rene engedd soha, hogy egyideig 
r·ajtad maradjanak, hanem, amint észre
veF-zed hogy beszennyeződtél, azonnal mondd 
áhítatos szívvel ezt a verset : Könyörülj raj
tam Istenem. - Vagy ezt: Ú egyetlen üd
vösségem Jézus Krisztus, add, hogy a te 
üdvösséges halálod eltörülje minden vét
kemet». Midőn ezután Gertrúd magához 
vette Krisztus testét, látta, hogy lelke hó
fehér fényben kristályként ragyog s Krisz-
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tusnak magába fogadott istensége ő benne 
mint bezárt arany, a kristályon keresztül 
szórta sugarait. Lrgyanekkor csodálatos és 
kimondhatatlanul boldogító hatásokat ho
zott benne létre a magába vett Szentség 
íwY, hogy magának az imádandó Szent
h~~omságnak s minden Szenteknek is nagy 
rryönyörűséget szerzett. Gertrúd ekkor meg
é1~tetie annak a rnondásnak igazságát, hogy 
Krisztus testének méltó vétele minden lelki 
Yeszteséget jóvá tehet. 

HARMI:NCHARMADI K FEJEZET. 

Az isteni tf'kiutet hatása. 

Egy ízben Gertrúd nagy buzgón készült 
a szentáldozásra. Vasárnap éjjel azonban 
egészen kimerültnek érezte magát s azt 
hitte, hogy nem áldozhatile Szakása szerint 
megkérdezte tehát az Urat, hogy mivellenne 
jobban tetszésére. Az Úr jóságosan így Vá
laszolt : ((Ez alkalommal abban találom na
gyobb gyönyörűségemet, ha alázatosságból 
elhagyod a szentáldozást)). Mídőn egészen 
elgyöngülve Gertrúd mégis megjelent a Szent 
Misén s a lelki áldozás után epedett, épen 
akkor tért vissza a pap a faluból, hova egy 
betegnek Krisztus testét vitte. Amint ezt 
Gertrúd megtudta, heyes vágy gyulladt föl 
benne s így szólt az Urhoz : ((mily szívesen 
\'ennélek most magamhoz legalább lelkileg, 
ó lelkemnek élete, ha elég időm lett volna 
rá, hogy legalább valamelyest elökészüljek,). 
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Az Úr ezt felelte : 'dsteni jóságom tekintete 
a legmegfelelöbb módon elő fog készíteni11. 
Ekkor úgy tetszett, hogy az Ur tekintetét 
ömlő napsugárként lelkére irányította s így 
szólt : "rajtad tartom szememet.))1 Ezen sza
vakra Gertrúd megértette azt a hármas ha
tást, melyet az isteni tekintet - a,naphoz 
hasonlóan - a lélekben létrehoz. Ugyszin
tén azt a hármas módot is, melyen a lélek
nek elő kell készülnie annak megnyerésére. 
Az isteni szeretet tekintete ugyanis először 
a naphoz hasonlóan fehérré teszi a lelket. 
Megtisztítja minden szennytöl úgy, hogy a 
hónál is fehérebb lesz. Ezt a hatást fogyat
kozásainknak őszinte megvallásával érjiik 
el. Az isteni szeretet tekintete másodszor 
meglágyítja a lelket s alkalmassá teszi a 
lelki ajándékok befogadására. A viasz is meg
lágyul a nap melegén s alkalmassá válik 
arra, hogy képet nyomjanak bele. Ezt a 
hatást buzgó áhítattal éri el a lélek. Az 
isteni gzeretet tekintete harmadszor az eré
nyek színes virágaival termékenyíti meg a 
lelket úgy, miként a nap termővé teszi a 
földet s különbözö faj ta gyümölcsök terem
nek raj ta. Ezt a hatást odaadó bizalommal 
érjük el, mellyel lsten határtalan jóságától 
biztos reménnyel vá1·juk, hogy minden -
jó és rossz egyaránt - javunkra válik. 

Midön ezután a konvent két mise alatt 
áldozott, az Úr oly nagy kegyességgel mu
tatta jelenlétét, hogy úgy tetszett, mintha 

1 Zsolt. 31, 8. 
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minden egyes áldozónak a maga tiszteletre
méltó kezével nyujtotta volna az üdvössé
ges Szent Ostyát, mikor a pap fölöttük ke
resztet vetett. Az Cr .J PZllS pedig minden 
Ostyából nagyon hathatós áldást adott an
nak, aki magához vette. Gertrúd ezen való 
csodálkozásában így szólt : ((vajjon Uram, 
nagyobb hatást tapasztalnak-e azok, akik 
most szentségileg vettek téged magukhoz, 
mint én, akit érdemem nélkül oly sok isteni 
áldással halmoztál el ?n Az Úr ezt felelte : 
«vajjon azt tudjuk-e gazdagabbnak, aki drá
gakövekkel és gyöngyökkel ékeskedik, vagy 
pedig azt, kinek sok színaranya van el
rejtve?'' Ezen szavakkal Gertrúdnak érté
sére adta az Úr, hogy az, aki szentségileg 
áldozik, az Egyház hite szerint ugyan két
ségtelenül bőséges hatását érzi testben, lélek
ben egyaránt. Ám még gazdagabb lelki gyü
mölcsét tapasztalja az, aki tisztán Isten di
csőségeért engedelmességböJ és alázatosság
ból nem veszi magához szentségileg Krisz
tus testét, azonban lsten iránt való szere
tetben és vágyódásban égve, lelkileg áldozik. 
Csakhogy ez titok az emhei'Í értelem előtt. 

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET. 

Hogyan engeszteli meg az lsten Fia az Atya
istent. 

Egy alkalommal Gertrúd szerette volna 
rnegtudni, hogy azon sok ajándék közül, 
melyhen az úr bökezü jósága: öt részesí
tette, melyiket volna leghasznosabb közölni 
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az emberek~el, hogy javukra fordíthassák. 
Ekkor az Ur vágyának teljesítésére a kö
vetkező választ adta : «Legnagyobb hasz
nuk abból volna az embereknek, ha min
dig emlékezetükben tartanák azt, hogy én, 
a Szüz Fia, az emberiség üdvösségeért foly
ton az Atyaisten előtt állok. Valahányszor 
ők emberi' gyarlóságból szívükben vétkez
nek, engesztelésül fölajánlom értük szeplő
telen Szívemet az Atyaistennek. Ha szájuk
kal vétkeznek, ártatlan ajkaimat. Ha ke
zükkel vétkeznek, átszegezett kezeimet mu
tatom be értük. Igy bármiben is hibáznak, 
az én ártatlanságom legott kibékíti az Atya
istent úgy, hogy bűnüket bánva, mindig 
könnyen megnyerik a bocsánatot. Azért 
~zeretném, ha választottaim mindeneset
ben, amiko1· csak bűnbocsánatban részesül
tek, hálát adnának nekem azért, hogy oly 
könnyü kiengesztelődést szereztem nekik». 

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET. 

A fesziilet megpillantása. 

Egy pénteki napon, mikor már alkonyo
dott, a feszületre esett Gertrúd pillantása. 
~élyen megilletődve, ekkor így szólt az 
Urhoz: ((Ö én édes Szerelmem, mily sokat 
s mily fájdalmasan szenvedtél a mai napon 
üdvösségemért ! És én hűtelen ezzel nem 
gondoltam ! Mennyi más mindenféle foglal
kozás közt töltöttem el a napot anélkül, 
hogy áhítattal emlékezetembe idéztem volna, 
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mit szenvedtél értem, ó én üdvösségem, az 
egyes órákban. Mennyire nem gondoltam 
arra, hogy te, mindent éltető élet, irántam 
való szeretetből meghaltáh. Erre az Úr így 
válaszolt neki a keresztről : «amit te el
mulasztottál, azt én pótoltam helyetted. 
Mert én óránként Szívembe szedtem azt, 
amire neked kellett volna szívedhen gondol
nod. Igy annyira megtelt a Szivem, hogy 
nagy vágyódással vártam ezt az órát, mely
ben reám irányítod figyelmedet. Ezzel együtt 
akarom most fölajánlani az Atyaistennek 
mindazt, amit napközben helyetted pótol
tam, mivel a te figyelmed nélkül nem szol
gálhatna üdvösségedren. Ebből megismer
hetjük Istennek hűséges szeretetét az embe
rek iránt. Mert tisztán azon figyelem útján, 
melyen az ember fájdalmasan érzi hanyag
ságát, eleget tesz az Atyaistennek és min
den mulasztását a legfönségesebb módon pó
tolja. 

Egy más esetben, midőn szintén áhítatos 
figyelemmel szemlélte Gertrúd a megfeszí
tett képét, megértette a következő igazsá
got : ha valaki buzgó áhítattal nézi Krisz
tus ~eresztjét, kegyes irgalommal tekint rá 
az Ur s lelke mint egy ragyogó tükör, az 
isteni szeretetböl olyan képet vesz magába, 
melyben az egész mennyei udvar gyönyörű
ségét találja. Ez oly mértékben lesz neki 
egykor örök dicsősége, amily szeretettel és 
áhítattal cselekedte a földön. 
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Más alkalommal meg a következő okta
tást nyerte Gertrúd : Ha az ember a feszü
lethez fordul, gondolja szívében, hogy az 
Úr Jézus kedves hangon így szól hozzá : 
fme, hogy függtem irántad való szeretet
ből a kereszten ! :\lezítelenül és megvetet
ten, egész testemben sebekk_el borítva, min
den tagomban kifeszítve. Es még most is 
a szeretetnek oly édességét érzi Szívem irán
tad, hogyha üdvösséged úgy kívánná s más
kép nem üdvözülhetnél, érted magadért kész 
volnék eltűrni mindent, amit ítéleted sze
rint valaha az egész világért eltürtem». 
Ilven elmélkedéssel ösztönözze szívét az em
ber hálára, mert valósággal sohasem törté
nik Isten kegyelme nélkül, hogy valaki a 
feszületet látja. Vétkezik tehát az a keresz
tény, aki üdvösségének ezt a drága árát 
mintegy hálátlanul csekélybe veszi, mivel 
soha sincs gyümölcs nélkül, ha valaki áhí
tattal tekint a feszületre. 

Midön más ízben az Úr kínszenvedésével 
foglalkozotL Gertrúd elméje, megértette, 
hogy az erre vonatkozó imádságok és olvas
mányok végtelenü! nagyobb erejűek, mint 
a többi áhítat.gyakorlatok. Mert amint le
hetetlen, hogy valaki lisztet vigyen 
s be ne lisztezze magát, epugy nem 
lehetséges, hogy aki némi buzgósággal gon
dol az Úr kínszenvedésére, ne részesüljön 
legalább valami gyümölcsében. Ha az em
ber csak keveset is olvas róla, legalább elő
készíti lelkét valamely kegyelem elnyerésére, 
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A gyakrabban való megemlékezés így gyü
mölcsözöbb lesz számára, mint másnak több 
áhítatgyakorlata, melyekben azonban nincs 
gondja Krisztus szenvedésére. Törekedjünk 
tehát arra, hogy többször elmélkedjünk az 
Úr szenvedéséröl, hogy az méz legyen ne
künk a szánkban, zene a fülünkben s örven
dezés szívünkben. 

HARMINCHATODIK FEJEZET. 

A mirrhacsokor. 

Midőn egy éjtszaka Gertrúd ágya mel
lett levő feszület mintha el akart volna dőlni, 
feléje hajolt., Gertrúd a keresztet fölemelve 
így szólt. : «Ü édes J ézuskám, miért hajolsz 
le?n Az l)r legott így felelt: «Isteni Szívem 
szeretete von hozzád••· Erre Gertrúd fogta 
a keresztet, szeretettel átölelte, szívéhez 
szorította, csókjaival illette, majd pedig 
kedveskedve így szólt : «Az én szert•lmesem 
mirrhabokréta nekemn.1 És az Úr a Szent
írás eme következő szavait mintegy ajkáról 
elkapva, folytatta : «keblemen fog pihenni.•, 
Ezzel értésére adta, hogy az embernek min
den testi és lelki baját, nehézségét az ö szent
séges kínszenvedésébe kell gondosan be
takarnia hasonlóan ahhoz, mintha valaki 
tövist szúrna bele egy csokorba. Ha például 
a bajok türelmetlenségre izgatják az embert, 
akkor emlékezzék meg az lsten Fiának cso-

1• Énekek éneke l, 12. 
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dálatos türelméről, aki midön üdvösségünk
ért föláldozni vitték, szelíd bárányként 
egyetlen türelmetlen szóra sem nyitotta aj
kát. Ha pedig alkalom nyílnék arra, hogy az 
ember a rajta esett méltatlanságot szóval 
vagy tettel mPgbosszulhatná, gondoljon arra, 
hogy az C dYözítö szívének mélységes sze
retetP-ben nemc-sak nem fizetett rosszal a 
rosszért, hanem inkább a legjobbal viszo
nozta, minthogy szenvedés€vel és halálával 
megváltotta azokat is, akik öt halálra üldöz
ték. És így törekedjék az Or p~ldájára ö is 
mindig jóval fizetni a rosszért. Epen így, ha 
valakiben föllángol a gyülölet azok iránt, 
akik őt megsértették, emlékezzék arra a túl
áradó édességre, mellyel az Isten szerelmes 
Fia még kínszenvedésének kimondhatatlan 
fájdalmai és halálgyötrelmei között is imád
kozott keresztrefeszítőiért : <<Atyám ! Bo
csáss meg nekib.1 Ezzel a szeretettel egye
sülve törekedjék imádkozni ellenségeiért. 

Még hozzátette az Or : ((Aki bajait és 
nehézségeit szenvedésem csokrába takarja 
azzal az igyekezettel, hogy engem utánoz
zon és minden oldalról az én szenvedésem 
példájára támaszkodik, az lesz az, aki igazán 
keblemen fog pihenn in; és én mindazt az ér
demet, amit türelmemmel s többi erényeim
mel szereztem, különös jóindulattal neki fo
gom ajándékozni érdemeinek gyarapításáran. 
Ekkor Gertrúd ezt kérdezte : <<Hogyan foga
dod Uram azt, ha valaki kiilönös nagy sze-

1 Luk. 23, 34. 
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retetet érez kereszted képe iránt?>> Az Úr így 
válaszolt: «Kedvesen fogadom. Ha azonban 
valaki szereti az én képemet, szenvedésem 
példáját azonban nem igyekszik utánozni, 
azt úgy venném, mint ahogy vehetné a 
leány, ha édesanyja gazdagon felöltöztetné 
ugyan a maga ízlése szerint, de nem tenné 
meg azt, amit a leány legjobban óhajt, söt 
még keményen vissza is utasítaná. Amíg az 
anya megtagadja azt, amit a leány óhajt, 
ez nem veszi szívesen egyebekben való gon
doskodását, mert azt hiszi, hogy anyja a 
saját tisztességeért, nem pedig leánya iránt 
való igaz szeretetből rakta rá azokat az ékes
ségeket. Épen így nem lehet nekem igazán 
kedves semmiféle szeretet, becsülés és tisz
telet, melyet az emberek az én keresztem 
képe iránt tanusítanak, ha nem törekesznek 
ugyanakkor szenvedésem példáját is utá
noznin. 

HARMINCHETEDIK FEJEZET. 

A fölfeszített képe. 

Gertrúdnak egyszer abban főtt a feje, 
mikép sze!ezhetne magának egy feszületet, 
hogy az Ur iránt való szeretetből gyakrab
ban tisztelhetné. Lelkiismerete azonban visz~ 
szatartotta, mert attól félt, hogy az ilyen 
foglalkozás akadályozhatná Isten benső 
ajándékainak élvezetében. Az Úr azért ezt 
a megnyugtató választ adta neki : «ne félj 
semmit ! Nem szolgálhat ez neked akadályul 
a lelkiekben, mert én magam vagyok célja 
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foglalkozásodnak. Megvallom, nem kis mér
tékben kedves nekem az az áhítat, melyet 
valaki keresztrefeszítésem képe iránt érez. 
Mert ha egy király nem lehet gyakran együtt 
,jegyesével, akkor egy kedves rokonát hagyja 
vele maga helyett. Igy mindazt a szereletet 
és barátságot, amit a jegyes eziránt mutat, 
úgy veszi a vőlegény, mintha őiránta tanu
sitotta volna. J ól tudja, hogy menyasszonya 
mindezt nem tilos barátságból, hanem őhozzá 
való tiszta szeretetből tette. Épen így gyö
nyörködöm én is a keresztemnek nyujtott. 
tiszteletben, ha annak oka tisztán az irán
tam való szeretet. Máskép állana természe
tesen a dolog, ha az ember csak a kereszt 
birtokának örülne és nem törekednék általa 
tisztelni azt a szereletet és hűséget, amely
lyel őérette kegyesen magamra vállaltam a 
szenvedés keserűségét. A vagy, ha valami 
niás módon inkább önszeretetét akarná 
valaki kielégíteni, mintsem kínszenvedésem 
tiszteletreméltó példáját követnh. 

HARMINCNYOLCADIK FEJEZET. 

Hogyan vonja magához a lelket az isteni 
édesség. 

Midön Gertrúd egy éjtszaka az Úr kín
szenvedését forgatta nagy buzgón emlékeze
tében és mintegy elragadtatva, a szent vá
gyódások mélységes örvényébe sodródott. 
Ekkor úgy érezte, hogy szíve forró lángra 
gyúlt a vágyódások nagy tüzétől és így szólt 
az Úrhoz: «én édes Szerelmem ! Ha az em-
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berek tudnák azt, amit most érzek, azt 
mondanák, hogy testi egészségem visszaszer
zéseért kötelességem az ilyen hevülettől tar
tózkodnom. Te azonban ki ismered titkai
rnat, jól tudod, hogy minden erőm megfeszí
téséYel sem tudom most visszatartani maga
mat a te édességed okozta átható öröi:ntöh. 
Erre az Úr így válaszolt : ((csak az esztelen 
nem tudja, hogy az én istenségem mondha
tatlanul hathatós édessége hasonlíthatatla
nul fölülmúl minden emb-eri gyönyörüséget, 
mert ez az utóbbi az istenihez képest csak 
olyan, mint egy pici harmatcsepp a mérhetet
len tenger vizéhez lépest. Ha tehát az emberi 
élvezetek gyakran oly erővel vonzzák az em
bereket, hogy nem tudnak tőlük tartózkodni, 
jólehet tudják, hogy általa testüket és lelkü
ket az örök kárhozat veszedelmébe döntik. 
Igy mennyivel kevésbbé képes az én isten
ségem édességétől áthatott lélek ellenállani 
szeretetemnek, amelyből, mint jól tudja, örök 
boldogsága származik. 

Gertrúd ekkor így folytatta: ((azt mond
hatnák talán, hogy mivel szerzetesrendben 
fogadalmat tettem, köteles volnék annyira 
mérsékelni a buzgóság hevét, hogy a rend
szabály szigorának eleget tehessekn. Az Úr 
erre a következő hasonlattal kegyeskedett 
öt megnyugtatn i: ((bizonyos kamarásoknak 
az a föladatuk, hogy a király iránt való tisz
teletből az asztal körül szorgoskodjanak. 
A király azonban vagy öregségtől elerötle
nedvén, vagy egyébként gyöngélkedő álla
potban lévén, közi.ilük egyet magához hivat, 
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mert öröme telik abban, ha egy kis ideig 
karjain megpihenhet. Nagyon illetlen dolog 
volna tehát, ha ez a kamarás hirtelen föl
állna s a királyt esni engedné azért, mert 
neki parancs szerint az asztalnál kell szol
gálni. Még ennél is nagyobb illetlenség volna, 
ha az, akit én ingyen szeretetemben a szemlé
lődés élvezetére vonzok, ettől vissza vonná 
magát csak azért, hogy a szabályt egész szi
gorúságában kövesse. Míg én, a mindenség 
teremtője és helyreállítója, hasonlíthatatla
nul nagyobb örömömet találom egy szerető 
lélekben, mint minden munkában és testi 
gyakorlatban, melyet valaki szeretet és tiszta 
szándék nélkül végez. Ha azonban valakit 
nem az én lelkem vonz egészen kétségtelenül 
a szemlélődés nyugalmához és mégis elhanya
golja a rendszabályt azért, mert szemlélődés 
után törekszik, az ilyen mintegy hivatlanul 
asztalhoz ül a királlyal, holott az asztal előtt 
állva, szolgálnia kellene neki. Amint tehát az 
ilyen szolga megvetést von magára tisztelet
lensége miatt, épen így jár az, aki a rend
szabályt elhanyagolva, saját erejéből törek
szik szert tenni az isteni szemlélődés élveze
tére, melyet senki sem nyerhet el az én kü
lönös ajándékom nélkül. Az ilyennek is több 
kára, mint haszna lesz belőle, mert az egyik
ben nem tesz elöhaladást, a másikban pedig, 
melyre kötelezve van, ellanyhul. Aki pedig 
testi kényelemből - melyre nyilvánvalóan 
nincs szüksége - elhanyagolja a rendsza
bályt és külön kedvteléseket keres, az oly
képen cselekszik, mint ~z, aki a király aszta-
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lánál való szalgálatra van rendelve, de 
ahelyett az istállóba megy s lovának tiszto
gatásával beszennyezi magát>>. 

HARMINCKILE~CEDIK FEJEZET. 

Miképen fogadja az Ür a feszület iránt tanu
sított tiszteletet. 

Egy pénteki napon Gertrúd -- miután az 
egész éjtszakát elmélkedésben és forró vá
gyódásokban töltötte - rágondolt arra, 
minű gyöngédséggel húzta ki a vasszegeket 
egy feszületből, mely mindig mellette volt 
s helyettü_k szegfűs_zeget illesztett bele és igy 
szólt az Crhoz: «Ü édes Szerelmem, hogyan 
fogadod, hogy kezed és lábad édesen folyó se
beiből kivettem a szegeket és helyükbe illatos 
szegfűszeget tettem h> Az Úr ezt felelte: uezt a 
gyöngédséget oly nagyon értékelem, hogy 
viszonzásul istenségem legnemesebb balzsa
mát öntöttem bűneid minden sebébe. A szen
tek is mind csodálatos módon örömüket fog
ják találni benne, mert sebeid tetszetösek 
lesznek a drága kenet beleöntése következté
ben)). Ekkor üertrúd így szólt: ccvajjon, 
mindenkivel hasonlóképen bánsz majd 
Uram, akik ezt cselekszik?n Az Úr így felelt: 
reNern mindenkivel, hanem csak azokkal gya
korlom ezt a jótéteményt, akik hasonló sze
retettel teszik. Azokat azonban, akik a te 
példád után indulva lehető buzgósággal cse
lekszik meg, másodsorban fogom megftlalő 
módon jutalmazni». 

Ezek után fogta Gertrúd a feszületet, 
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gyöngéden csókolgatta, átölelte és sokféle
képen kedveskedett neki. Mint.hogy azonban 
szívét az éjjeli virrasztás miatt gyöngének 
érezte, kevés vártatva letette ezekkel a 
szavakkal: «Jó éjszakát, édes Jézusom. 
Engedd, hogy én is aludjam erőm vissza
szerzésére, melyet a rólad való elmélkedés
ben majdnem teljesen kimerítettemn. E sza
vak után elfordult a feszülettől és aludni 
akart. Mikor így pihent, az Úr jobbkezét 
feléje tárta a keresztről és csendesen suttogva 
így szólt hozzá : «Hallgass rám, mert a szere
tet énekét akarom most neked énekelnin. 
S a «Krisztus-Király, nagy alkotónkn1 dalla
rnára édes hangon kezdte énekelni a következő 
verssorokat : ((Az én örök szeretetem, szí
vednek bágyadt gy öt !'elem. Sz íved édes szere
tete Szívernnek legfőbb öröme>>. Ennek vé
geztével így szólt : csatolj most ehhez szerel
mem a Kyrie eleison helyett - melyet 
a «Krisztus-Királyn rninden verse után szok
tak rnondani - bármely tetszés szerinti 
kérést és teljesülni fogn. Midőn e!'re Gertrúd 
néhány ügyért imádkozott, az Ur kegyesen 

·meghallgatta őt. , 
Ezután újból elénekelte az Ur Gertrúd

nak az említett versszakot s végeztével ismét 
imádkozásra szólította föl őt. Egymásután 
többször újl'a elénekelvén ugyanazt a verset, 
az Úr semmikép sem hagyta Gertrúdot 
aludni rnindaddig, rníg csak úgyszólván min
den ereje el nem hagyta őt és rászorult az 

1 Ezt a himnuszt a Laudes végén énekelték Kyrie
eleison-nal a húsvételőtti három napon. 
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üdülésre. V égre aztán J?apfölkelte előtt egy 
kissé elaludt. Ekkor az Ur Jézus, aki sohasem 
hagyja magukra azokat, akik öt szeretik, 
megjelent neki álmában s kegyesen fölüdí
tet te öt. Midön ébredéskor észrevette, hogy 
visszanyerte erejét, buzgó szívvel adott érte 
hálát az Úrnak. 

NEGYVENEDIK FEJEZET. 

A Boldogságos Szüz hét hórája. 

Egy ízben Gertrúd megint virrasztva töl
tött egy éjtszakát s az Úr kínszenvedéséről 
való buzgó elmélkedésbe nagyon belefára
dott. Minthogy pedig a matutinumot még 
nem mondta el, érezvén, hogy ereje nagyon 
fogytán van, így szólt az úrhoz : ((tudod, 
Uram, hogy emberi gyöngeségem sehogy sem 
lehet el most pihenés nélkül. Taníts meg 
azért, mily tiszteletet vagy szolgálatot tanu
sithatnék Boldogságos Anyád iránt, mivel 
az ö köteles hóráit nem tudom elimádkozni)). 
Az Or így felelt : ((dícsérj engem édesen 
hangzó Szívem által annak a sértet len 
szüzességnek ártatlanságában, mellyel ö en
gem szűzen fogant, szűzen szült és szülés 
után sértetlen szüz maradt. Igy utánozta az 
én ártatlanságomat, melyben engem az 
emberi nem váltságáért hajnal idején el
fogtak, megkötöztek, arcul vertek, botokkal 
ütöttek s különféle szégyennel és gyalázattal 
illettek». Mikor ezt Gertrúd megtette, látta, 
amint az Úr isteniSzívét aranyserleg alakjá
ban Szűz Anyjának nyujtotta, hogy igyék 
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belőle. A Szent Szűz ivott ennek mézédessé
géböl s az ital nemcsak kellemesen kielégí
tette, hanem szinte magával ragadva, egész 
valóját áthatotta. Erre Gertrúd következö
képen dicsőítette a Boldogságos Szűzet : 
«Magasztallak és üdvözöllek, ó boldogság 
Anyja, a Szentlélekistennek legméltóbb 
szentélye, Jézus Krisztusnak, az Atyaisten 
és a te szerelmes Fiadnak édes Szíve által. 
Kérlek téged, jöjj segítségünkre minden szük
ségünkben és halálunk óráján. Ámenn. Ekkor 
megértette Gertrúd, hogy valahányszor a 
jelzett módon dícséri valaki az Urat s azon
fölül a Boldogságos Szüz dicsőítésére hozzá 
teszi ezt a verset : Magasztallak és üdvözöl
lek ... , mindannyiszor Jézus Krisztus édes 
Szívét nyujtja Szűz Anyjának, hogy igyék 
belőle. A királyi Szűz örömmel fogadja ezt 
s anyai bőkezűségével kegyesen megjutal
mazza öt érte. 

És hozzátette az Úr: ''dícsérj engem 
primára édesen szóló Szívemmel abban a 
szelíd alázatosságban, amellyel a sértetlen 
Szűz egyre jobban és jobban alkalmassá vált 
az én befogadásomra. Igy utánozta ö az én 
alázatosságomat, amellyel én, élők és holtak 
bírája, az emberi nem váltságáért a nap első 
órájában ott álltam egy pogány előtt, hogy 
törvénykezzék fölöttem. 

Tereiára: dícsérj engem abban a forró 
vágyakozásban, mellyel engem az lsten 
Fiát, a fölséges Atyaisten kebléből a maga 
szűz méhébe vont. Igy utánzott engem abban 
a forró vágyakozásban, amellyel az emberek 
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üdvösségét óhajtottam, midőn megostorozva, 
tövissel koronázva, a harmadik órában a 
legnagyobb szelídséggel és türelemmel hor
doztam fáradt és sebes vállaimon a gyaláza
tos keresztet». 

Szelesztára : «dícsérj engem abban a leg
biztosabb reménységben, mellyel az égi Szűz 
jóakarat és szent szándék által mindig az én 
dicsöségern után epedett. Igy utánzott en
gem, ki a magas keresztfán függve, a halál 
legkeserűbb gyötrelmei között. is minden 
erőmből az emberi nem megváltásáért égtem 
s azért kiáltottam föl : Szomjuhozom l Mert 
annyira szomjaztam az emberi lélek üdvös
ségét, hogyha szükséges lett volna, még 
keményebb és még keservesebb kínokat is 
készséggel elszenvedtem volna az ember 
váltságáért>>. 

Nónára: «dícsérj engem az én isteni Szí
vemnek s a szeplötelen Szűz szívének abban a 
kölcsönös forró szeretetében, amely a leg
fölségesebb istenséget az ö szűz méhében a 
leggyöngédebben és elválaszthat.atlanul egye
sítette az emberséggel. Igy utánzott engem, 
az élők életét, aki kilenc órakor szeretetem 
nagysága miatt a legkeservesebb halált szen
vedtem el a keresztfán az emberiség vált
sággáért». 

Vesperára: «dícsérj engem abban a tör
hetetlen hitben, amellyel kínhalálom idején, 
midön az apostolok megfutottak s mindenki 
kétségbe esett, egyedül a Boldogságos Szűz 
maradt meg rendületlenül az igaz hitben. 
Igy utánzott engem abban a hűségemben, 
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amellyel már meghalva, a keresztról levéve, 
egész a pokol tornácáig követtem az embert, 
hogy irgalmasságom mindenható kezével 
onnan kiragadjam s a paradicsom örömeibe 
vezessem)). 

Kompletóriumra: «dícsérj engem abban a 
minden magasztalásra méltó állhatatosság
ban, mellyel az én Édes Anyám minden jó
cselekedetben és erényben mindvégig állha
tatos maradt. Igy utánzott engem, ki oly 
nagy gondossággal hajtottam végre az emberi 
nem megváltásának művét, hogy amikor ke
serves halálommal már megszereztem az em
ber igaz szabadságát, romolhatatlan testemet 
még a sírnak is átadtam s ezzel megmutat
tam, hogy az emberiség üdvözítéseért még a 
legmegalázóbb dologtól sem riadtam vissza. 

NEGYVENEGYEDIK FEJEZET. 

Az Úr iránt való barátság megnyilvánulása. 

!\!ivel az emberekkel való érintkezés Ger
trúdnak sokszor nagyon terhére volt (hisz 
azoknak, kik Istent szeretik, Istenen kívül 
minden vigasztalhatatlan fájdalomnak tet
szik), azért gyakran hirtelen fölkelt, lelke 
buzgalmában az imádság helyét kereste föl 
s így szólt: cdme, Uram, unalommal tölt el 
most minden teremtmény, egyedül csak a te 
társaságodat és beszédedet akarom élvezni. 
Azért minden teremtménynek búcsút mondva 
hozzád fordulok, szívemnek és lelkemnek 
egyet len egész javához és öröméhez)). S az 
úr öt szent sebét csókolgatva, ötször olvasta 
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ezeket a szavakat: ((Odoözlégy Jézusom! 
Istenséged gyönyörűségével, az egész terem
tés vágyódásából üdvözöllek, átkarollak és 
csókokat hintek a szeretet sebeire>). Erre a 
fohászra az Úr sebeinél elszállt minden 
unalma s az áhítat örömében üdülést talált. 

Gertrúd ezt többször ismételte, egy nap 
megkérdezte az Úrtól, hogyan fogadja, ha 
néha talán csak rövid időt szantelhet erre a 
gyakorlatra. Az Úr így felelt : ((Úgy foga
dom, ahogy egy barát fogadja jóbarátjától, 
ha az öt egy napon át vendégü! látja és szó
ban és tettben a legnagyobb szívességgel tö
rekszik előtte barátságát kimutatni. Amint 
pedig kedveskedésekkel ilymódon elhalmo
zott vendég szívében gyakran eltünödik, 
hogyan viszonozhatná mindezt méltóképen 
barátjának, ha az esetleg betér hozzá. Épen 
így gondolok én is reád szüntelenül isteni szí
vemben s már most gondosan intézkedem, 
hogyan jutalmazzalak meg az örök életben 
mindenható, bölcs és jóságos bőkezűségern 
mértéke szerint százszoros, sőt ezerszeres 
szer·etettel mindazért az üdvözlésért, mellyel 
te a földön engem megörvendeztettéln. 

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET. 

A töredelem hatása. 

Nagy félelemben volt egyszer a konvent az 
ellenség miatt,1 melyröl az a hír járta, hogy 

1 Úgy látszik Adolf királyról szól, ki 1294-ben 
Albert fiai ellen vezetett hadat és Eisleben vidékét 
elfoglalta. 
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erősen fölfegyverkezve közeledik a monostor 
felé. Ezen nagy szükségben közösen elimád
kozták a zsoltárokat s közbeszötték az 
«Ö, boldogságos fény» kezdetü verset s a 
«Jöjj el Szentlélekistem) antifónát. ~fi kor 
Gertrúd a többiekkel együtt buzgón imádko
zott, lélekben megértette, hogy az Úr ezen 
imádsággal némelyek lelkét a Szentlélek által 
törödelemre indította. ~liután fölismerték 
hanyagságul•at, megbánták azokat és kész
séggel megfogadták, hogy megjavulnak és 
a jövőben erejükhöz képest mindezeket el
kerülik. Ekkor Gertrúd látta, hogy szívükből 
felhő száll föl, amely körülveszi a kolostort és 
környékét s minden ellenséget elüzött onnan. 
Ám minél töredelmesebb és a jóra készsége
sebb volt valamelyiknek szíve, annál hatha
tósabban szállt föl belőle a felhő s messze 
elűzött minden ellenséges hatalmat. Ebből 
megértette Gertrúd azt is, hogy az ellenség 
okozta félelemmel az volt az Úrnak legfőbb 
szándéka, hogy ő szeretett szerzetének szívét 
magához vonja. Igy a szorongatásban meg
rendülve, minden hanyagságuktól megtisz
tulva, az ő atyai oltalma alá menekültek, ahol 
isteni vigasztalása segítségét annál hatható
sabban megtap asztalták. 

Ekkor így szólt Gertrúd az Úrhoz : 
«momi.d csak jóságos Uram, miért üt el az, 
amit nekem érdemem nélkül kegyes vagy 
kijelenteni, néha oly nagyon a másoknak 
adott kinyilatkoztatásoktól, hogy némelyek 
épen ezért különböztetik meg, holott én 
jobb szeretném azokat. titokban tartani, 
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mintsem nyilvánosságra hozni?» Az Úr ezt 
felelte : «ha egy tanítót különböző nyelvü 
emberek kérdeznének s az mindegyiknek csak 
egy nyelven válaszolna, nem ha8ználna sem
mit, mert nem értenék meg. Ha azonban 
kinek-kinek a maga nyelvén felel, tehát a 
latinnak latinul, a görögnek görögül, akkor· 
annyival nyilvimvalóbb lesz az ö bölcsesége, 
mennyivel helyesebben fejezi ki magát az 
illető nyelvén. Hasonló módon történik ve
lem is : minél különbözőbben közlöm valaki
vel ajándékaimat, annál világosabban tűnik 
ki az én kifürkészhetetlan bölcseségem mély
sége, mellyel kinek-kinek értelmi színvonala 
s tölem nyert fölfogó képessége szerint nyi
latkoztatom ki azt, amit akarok. Igy az 
egyszerűbbeket inkább külsö hasonlatok 
útján tanítom, a fogékonyabb értelműekkel 
azonban bensőbb, elrejtettebb ismereteket 
közlök». 

NEGYVENHARMADIK FEJEZET. 

Az úrnak tetsző imádság. 

Más alkalommal, midön a konvent ugyan
azon szükségben az «Áldd lelkem az U ra tn 
kezdetű zsoltárt mondotta, minden egy.es 
versnél megfelelő imádsággal, megjelent 
Gertrúdnak az Úr s minden versnél, mellyel 
bocsánatot esdettek le a földre, szentséges 
oldalának édes sebét csókra nyujtotta neki. 
Midön ö többször egymásután megcsókolta, 
az Úr nyilván jelezte, hogy ezt rendkívül 
kedvesen veszi tőle. Ekkor Gertrúd így szólt 
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az Úrhoz : ((Kérlek, jóságos Uram, tanits 
meg engem egy rövid imádságra, melyet a 
te jóságod egyforma kegyességgel fogad bár
kitől, aki ájtatosan elmondja)). Erre isteni 
ihletés folytán a következő fölvilágosítást 
nyerte : aki buzgó áhítattal ötször elmondja 
ezeket a verseket : <<Jézus, világ Megváltó ja, 
hallgass meg bennünket, te, akinek semmi 
sem lehetetlen, csak_ az, hogy ne könyörülj 
a nyomorultakon)). Es : ((Aki a világot ke
reszted által megváltottad, ~riszt us, hall
gass meg bennünket l)) És: ((Udvözlégy Jé
zus, mézzelfolyó J egyes, istenséged gyö
nyörűségében az egész mindenség szívébő1 
üdvözöllek, átölellek és a szeretet sebén csó
kollak)). Azután ezt : «Erősségem és dícsé
retern az Ür és üdvösségemre lett nekeffiJJ. 
Ekkor az Úr öt sebének tiszteletére, mialatt 
rózsapiros sebeit Gertrúd ájtatosan meg
csókolta, valamely tetszészerinti kérést vagy 
imádságot füzött hozzá, melyet Jézus Krisz
tusnak édességes Szíve, a Szentháromság 
hárfája által ajánlott. Ezt az Úr bármely, 
még oly nagy fáradsággal végzett imádság 
helyett is kegyesen elfogadja. 

Más alkalommal ugyanazon zsoltár ismét
lése közben látta Gertrúd, amint az Úr Jézus 
egy feszületnek sebeiből, melyet rendszerint 
a testület előtt szaktak vinni, lobogó lángo
kat bocsátott az Atyaistenhez a szeretetért. 
Ezzel égő vágyának és szeretetének nagy
ságát akarta megmutatni, mely a szerzetház 
lelki üdvösségeért szívét eltöltötte. 



NEGYVENNEGYED IK FEJEZET. 

Az úr gyönyörűsége a lélekben. 

Egy napon Gertrúd áldozni akart. Ám 
betegsége miatt egészen erőtlennek érezvén 
magát, azért áhítata is csekélyebb volt. Igy 
szólt tehát az Úrhoz : ccÚ lelkem édessége ! 
minthogy magamat nagyon is méltatlannak 
érzem szent tested és véred vételére, ez alka
lommal elmulasztanám a szentáldozást, ha 
kívüled bármely teremtményben örömöt és 
enyhülést találhatnék. De mivel napkelettől 
napnyugatig, déltől északig semmit se isme
rek, amiben vigasztalást és üdülést talál
hatnék rajtad kívül, azért vágyódásom 
szomjúságában égve, epedve és sietve me
gyek hozzád, élő forráshoz)). Az Úr jóságá
ban kegyesen fogadta ezt tőle s így vála
szolt neki : ((az én isteni tekintetem ki
mondhatatlan örömét találja benned, kit 
számos és különféle kegyelemajándékaim
mal magamnak oly kedvessé teremtettelek. 
Isteni hallásom mintha csak a legkedvesebb 
zenében gyönyörködnék ajkadnak minden 
szavára, amellyel vagy a bűnösökért, vagy 
a megholtakért imádkozol, vagy_ valakit 
megfeddesz, tanítasz, vagy bármi módon 
szót ejtesz az én dicsöségemre. Még akkor is, 
ha semmi haszna sem lenne belöle senkinek, 
jóakaratod s rám irányuló szándékod miatt 
édesen hangzik fülemben és isteni Szívemet 
egész mélységében átjárja. Reménységed is, 
mellyel folyton utánam epedsz, a legkedve
sebb illat gyönyörüségét szerzi nekem. Végül 
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minden sóhajodnak és vágyadnak édesebb 
ízét érzem minden fűszernéh. 

Ekkor Gertrúdnak az a kívánsága tá
madt, hogy az Úr adná vissza mihamarabb 
régi egészségét azért, hogy a rendszabályt 
annál buzgóbban megtarthassa. Az Úr jósá
gosan így felelt neki : «ugyan miért kíván 
az én jegyesem nekem terhemre lenni azzal, 
hogy akaratommal ellenkezik ?JJ Gertrúd vi
szont kérdezte : <<vajjon akaratoddal ellen
kezőnek ítéled-e ezt a vágyamat, amellyel 
tisztán a te dicsöségedet keresem ?J> Az Úr 
ezt felelte: «hogy ezt a dolgot szóba hoztad, 
gyermekes felfogásodnak tudom be. De azt 
már csakugyan nem venném jó néven, ha 
vele tovább is zaklat nál». Az Úrnak ezen sza
vaiból megértette Gertrúd, hogy aki azért 
óhajt egészséges lenni, hogy Istennek szol
gáljon, jól cselekszik. Ám sokkal tökéletesebb 
dolog, ha az ember magát egészen lsten aka
ratára bízza abban a hitben, hogy amit Ö 
rendel felőle -legyen bár kedvező vagy ked
vezőtlen - az válik neki legjobban üdvös
ségére. 

NEGYVENÖTÖD IK FEJEZET. 

Az úr Jézus Szívének dobbanási. 

Gertrúd midőn egyszer a többieket szent
b,eszédre látta sietni, így panaszkodott az 
Urnak : «tudod, én Szerelmem, hogy szivem 
mélyéböl szeretném meghallgatni most a 
szentbeszédet, ha gyöngeségem nem gátolna 
benne». Az Úr kérdezte: «akarod-e kedve-
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sem, hogy én prédikáljak neked ?•• Gertrúd 
azt felelte: «A legnagyobb örömmeln. Ek
kor az Úr Szíve fölé vonta őt úgy, hogy 
benne két csodálatos és nagyon édes dob
banást érzett. Az Úr így szólt hozzá : ((ezen 
két dobbanás mindegyike háromféle módon 
eszközli az ember· üdvösségéL Az első dob
banás a bűnösöknek szerez üdvösséget. 
A második pedig az igazaknak. Az első dob
banás által ugyanis az Atyaistenhez szólok 
szünet nélkül s öt a bűnösök iránt kegyessé 
és irgalomra hajlandóvá teszem. Másodszor 
núnden szentjeimhez szólok s előttük test
véri hűséggel mentegetem a bűnöst s őket 
érte való imádságra serkentem. Harmadszor 
magához a bűnöshöz szólok, őt irgalmassá
gomban bűnbánatra hívom fel s kimondha
tatlan vágyakozással várom megtéréséb. 

«A második dobbanással először az Atya
istenhez szólok, hogy kívánjon nekem sze
renesél azért, mert vérem árát oly hasznosan 
fordítottam az igazak megváltására, kiknek 
szívében most oly sokféle gyönyörűséget 
találok. Másodszor az egész mennyei sereg
hez szólok, hogy együttesen magasztalják 
az igazak dícséretes életmódját s hálát adja
nak nekem minden jócselekedetért. Har
madszor magukhoz az igazakhoz szólok s 
különböző módon kedveskedern nekik és 
arra intem őket, hogy napról-napra, óráról 
órára előbbre haladjanak. S amint az emberi 
szív dobogását nem akadályozza a látás és 
hallás vagy más kézimunka. Épen úgy nem 
tudja az égnek, földnek s az egész minden-

2!:l7 



ségnek kormányzása lassítani, vagy meg
akadályozni isteni Szívemben ezt a két dob
banást)). 

NEGYVENHATODIK FEJEZET. 

Mikép fogadja lsten az álmatlanságot. 

Gertrúd ezután majdnem egy egész éjt
szakát álmatlanul töltött s nagyon elgyön
gült. Erejének ezt a megfogy_atkozását szo
kott módon fölajánlotta az Urnak örök di
csős~gére és az egész mindenség üdvös~égére. 
Az Ur részvéttel lévén iránta, megtanította, 
hogy a következő szavakkal hívja Öt segít
ségül : «azon nyugalmas gyönyörűségre, 
amellyel öröktől fogva az Atyaisten keblén 
pihentél s azon kedves nyugalomra, mellyel 
kilenc hónapon át Szűz Anyád méhében tar
tózkodtál, arra az édes örömre, amellyel 
valaha egy téged szerető lélekben szállást 
vettél, kérlek téged, jrgalmas Isten : ne az 
én kényelmemért, hanem a te örök dicsösé
gedért engedj nekem valami kevés nyugal
mat, hogy fáradt tagjaim a munkára ismét 
alkalmassá váljanak)). 

Midőn Gertrúd e szavakat elmondotta, 
úgy tetszett neki, mintha lépcsökön haladna 
fölfelé s az Úrhoz közelednék. Ekkor az Úr 
jobbkézfelől egy nagyon kedves nyugvó
helyet mutatott neki elkészítve s így szólt 
hozzá : «jöjj, választottam, pihend ki ma
gadat s próbáld meg, vajjon az én soha nem 
nyugvó szeretetem enged-e pihenned)). Ek
kor Gertrúd az Úr mézzelfolyó Szívére bo-
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rult s boldogító dobogását érezvén, így szólt 
az Úrhoz: «Ö édes Istenem, mit mondanak 
most nekem ezek a dobbanások?)) Az Úr 
következőkép válaszolt : «ha valaki a vir
rasztástól kimerülve azokkal a szavakkal, 
melyeket most sugalltam neked, arra kér 
engem, hogy az én dicsöségemre s az ö erejé
nek visszanyerésére engedjek neki nyugal
mat. És ha talán nem hallgatom meg, türe
lemmel és alázatosan viseli gyöngeségét, 
isteni szeretetem és jóságom sokkal kegye
sebben fogadja ezt, mintha valaki egészséges 
tec;;ttel az egész éjtszakát imádságban vir
rasztaná áll>. 

NEGYVENHETEDIK FEJEZET. 

Az isteni akarat tetszése. 

Gertrúdnak betegsége alatt láza izzadá<; 
után hol emelkedett, hol pedig leszállt. 
Midön egy éjtszaka egészen átizzadt, ag
gódva gondolt arra, vajjon ennek követ
keztében betegségének rosszabbra vagy 
jobbra kell-e fordulnia. Ekkor megjelent 
neki az Ú r Jézus mint kedves virág s jobb 
kezében egészséget, baljában pedig beteg
séget hozott. Gertrúd felé nyujtotta mind
két kezét, hogy válassza azt, amit óhajt. 
Ű azonban mind a kettőt elhárította s lelke 
buzgóságában köztük előre lépve, az Úrnak 
édességes Szívéhez közeledet t, amelyben min
den jónak teljessége van elrejtve. Igy az ő 
imádandó szent akaratát kívánta megtudni. 
Az Úr szívesen vette ezt tőle. Ű azonban 

239 



arcával elf.~?rdult az Úrtól s fejét hátulról 
hajtva az Udvözítö keblére, így szólt: «Íme, 
Uram, arcomat most elfordítom tőled s szí
vem mélyéböl azt óhajtom, hogy ne tekintsd 
az én akaratomat, hanem teljesüljön rajtam 
mindebben a te drága szent tetszésed)>. 

Itt véssük elménkbe a következő igazsá
got : a hű lélek oly tántoríthatatlan bizalom
mal bízza rá magát és mindenét a jó Isten 
intézkedésére, hogy szinte örül annak, ha 
nem tudja, mit tesz vele az Úr. llymódon 
annál tisztábban teljesedik benne a jó Isten 
akaratának tetszése. Ekkor az Úr édes Szívé
nek mindkét oldalából, mintha egy tele hor
dóból csöveken folyt volna ki, két kis patakot 
bocsátott az ö szívébe s így szólt : «mivel 
egészen lemondtál saját akaratodról, isteni 
Szívemnek minden édességét és gyönyörűsé
gét kiöntöm és reád irányítomn. Erre Gertrúd 
így szólt : «mivel isteni Szívedet jóságos 
Uram, különböző módon már többször nekem 
ajándékoztad, szeretném tudni, micsoda hasz
nom lehet abból, hogy most ismét bökezűen 
nekem nyujtodn. Az Úr ezt felelte: «Nemde 
azt tanítja a katolikus hit, hogy aki egyszer 
áldozik, azzal én közlöm magamat az ö üd
vösségére mindazokkal a javakkal, melyek 
az én istenségemnek s egyúttal emberségem
nek kincstárában vannak. Már most minél 
többször áldozik valaki, annáljobban meg
sokszorosaclik és gyarapszik boldogságának 
bőségen. 
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NEGYVENNYOLCADIK FEJEZET. 

Az érzékeknek Istenben való öröme. 

Egy ízben többen azt tanácsolták Gertrúd
nak, hogy a szemlélödéssel hagyjon fel addig, 
míg egészsége helyre nem áll. Követve azon 
szokását, hogy mások véleményére mindig 
többet adott mint a magáéra, intelmeiket 
most is megfogadta. Csak a Krisztus feszü
letének ékesítésével járó külsö örömöket en
gedte meg magának. Ilymódon mintegy 
játszvSt visszatartotta magát a szemlélödés 
belső hevétől, de Krisztus képének külső áb
rázolása mégis állandóan J egyesére emlékez
tette. Azért egy éjtszaka azzal a gondolattai 
foglalkozott, hogyan készíthetne az ágy
t akarókból ked ves sírt a fölfeszítettnek, 
melybe pénteken estefelé az ö kín~zenvedésé
nek emlékére lefektethetné. A jóságos Úr, 
aki a szeretö léleknek inkább szándékát nézi, 
mintsem munkáját, ebben a foglalkozásában 
hozzácsatlakozott s e szavakat mondotta 
neki : <<Gyönyörködjé! az Úrban és megadja 
neked szíved kívánságait».1 

Ezen szavakból megértette, hogyha va
laki Istenért keres gyö_nyörűséget az ilyen 
dolgokban, akkor az Ur is gyönyörűséget 
talál az ö szívében, mint ahogy a családatya 
örül a vendégeit szórakoztató játékos ügyes
ségének, míg ez a maga játékában gyönyör
ködik. Ez a szívnek kívánsága,,, melynek 
teljesülését megnyeri az olyan ember, aki 

1 Zsolt. 36, 4. 
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Istenért külső dolgokban ártatlanul örömét 
keresi. Az ember szíve természetszerűleg kí
vánja azt, hogy Isten benne örömét találja. 

Ekkor Gertrúd így szólt: «Ugyan mit 
nyersz szerelmes Istenem az ilyen gyönyö
rűséggel, amely az érzékek kedvteléséneK 
szolgál inkább, mintsem a szellemnek?>: 
Az (lr ezt felelte: «amint az uzsorás nem 
szívesen engedi el ha csak egy dinárt nyer
het is, úgy én is, aki kedvemet akarom ben
ned találni, még nehezebben engedném meg, 
hogy csak egy gondolatod, vagy ujjad he
gyének egy értem tett mozdulata is elvesz
szen anélkül, hogy azt az én nagyobb 
dicsőségemre s a te örök üdvösségedre ne 
fordítanámn. Gertrúd viszont így szólt : «ha 
mérhetetlen jóságod ennyire gyönyörködik 
ezekben a dolgokban, akkor mennyire gyö
nyörködöl abban az énekben, melyet a szen
tek mondásaiból a te dicsőségedre állítottam 
össze s amely tiszteletreméltó kínszenvedé
sed emlékezetét egészen magában foglaljan.1 

Az Úr így felelt: ((Annyira, amennyire mint 
gyönyörűségét találja valaki abban, ha barátja 
szeretettel átkarolva, egy szépséges kertbe 
vezeti őt, hol a gyönge szellő kellemes illatot 
hoz feléje, virágok kedves nyílása bájolja el, 
édes hangok harmóniája csalogatja s a leg
pompásabb gyümölcsök kellemes íze üdíti föl. 
Ezért az örömért meg foglak jutalmazni téged 
és azt is, aki ezt az éneket áhítattal zengi azon 
a keskeny úton, mely az örök életre vezet. 

1 Szent Gertrúdnak ez a:~. éneke elveszett.. 
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!\/EGYVENKILENCEDIK FEJEZET. 

A szeretet bágyadtsága. 

Valamivel később, mikor Gertrúd már 
betedik ízben feküdt s egy éjtszaka az Úrral 
foglalkozott, az kegyes jóságában hozzá
hajolt s így szólt: <<jelentsd nekem barát
nöm, hogy az irántam való szeretetből lan
kadszn. Gertrúd így felelt : «hogyan merhet
ném én méltatlan létemre azt mondani,_ hogy 
a te szereteted miatt lankadok ?n Az Ur ezt 
felelte : ((aki akaratát önként fölajánlja ne
kem arra, hogy valamely nehézséget értem 
elviseljen, az igazán dicsekedhetik és dicse
kedve jelentheti, hogy irántam való szere
tetből lankad, ha a nehézségben türelem
mel s reám tekintve állhatatos maradn. 
Gertrúd most azt kérdezte: <<és mi hasznod 
van neked,Szerelmem, ebből a kijelentésböJ ?n 
Az Úr így "felelt: ((egy ilyen kijelentés gyö
nyörűség istenségemnek, tisztelet embersé
gemnek, élvezet szememnek s dícséret fü
lemnek>>. Még hozzátette az Úr : ((az, akitől 
ilyen kijelentést kapok, hőséges vigasztalást 
nyer érte. Azonfelül könyörülö szeretetem 
is hathatósan megindul s nagy erővel kény
szerít arra, hogy meggyógyítsam a töredel
mes szívűeket, vagyis azokat, akik kegye
lem után vágyódnak. Bocsánatot prédikál
jak a foglyoknak, vagyis a bűnösöknek. 
Szabadplást a bezártaknak, vagyis megvál
tást a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek». 

Ezután így szólt Gertrúd az Úrhoz : «vaj
jon ezen hetedik betegség után kegyes le-
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szel-e irgalmasság ;'\-tyja, visszaadni régi 
egészségemet ?n Az Ur így felelt : ((ha első 
betegségedben közöltem volna veled, hogy 
hétszer fogod az ágyat nyomni, emberi gyön
geségből megijedve talán türelmetlenségbe 
estél volna. Ha pedig most megígérném, 
hogy utoljára szenvedsz ebben a betegség
ben, akkor biztos rr!ményben vágyakoznál 
a vége után. Igy érdemed kisebbednék. Azért 
teremtetlen bölcseségemnek atyai gondvise
lése a te hasznodra úgy intézkedik, hogy 
mindkettő ismeretlen marad előtted. Ezért 
kénytelen vagy teljes szívedböl utánam 
epedni. Minden külsö és belső nehézségedet 
bizalommal nekem ajánlod. Én szerető hű
séggel tekintek rád, gondoskodom rólad s 
nem engedem, hogy erőd fölött való szenve
dés érjen, mert nagyon jól ismerem türelmed
nek gyöngédségét. Ezt megláthatod abból 
is, hogy az első betegség után nagyobb 
gyöngeséget éreztél mint most, ebben a hete
dikben. Ezt ugyan az emberi ész lehetetlen
nek gondolná, az én isteni min denhatóságarn 
azonban meg tudja tennin. 

ÖTVENEDIK FEJEZET. 

Élni vagy halni mindegy volt Gertrúdnak. 

Egy éjtszaka, midőn Gertrúd sokféle mó
don kifejezte Isten iránt való szeret,etét, egye
bek közt azt is megkérdezte az Urtól : mit 
jelent az, hogy hosszú betegeskedése elle
nére sem kívánja tudni, vajjon betegsége 
halállal, vagy pedig gyógyulással végződik-e. 
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Az Úr így válaszolt : «ha a völegény meny
asszonyát egy rózsabokorhoz vezeti, hogy 
ott rózsát szedjen s koszorút kössön belöle 
neki, a menyasszony oly nagy örömét találja 
a vőlegénnyel való beszélgetésben, hogy 
sohasem kérdezi, melyik rózsát szeretné le
szakítani a völegény. Amelyik rózsát pedig 
leszakasztja s a menyasszonynak nyujtja, 
mindazt különbség nélkül elfogadja s öröm
mel fűzi koszorúba. Igy a hivő lélek is, kinek 
legfőbb gyönyörűsége az én akaratom. Ebben 
olyan örömét találja, mint egy rózsabokor
ban. Egyforma készséggel veszi, akár ked
yem tart.ia visszaadni egészségét, akár pedig 
be akar(,m fejezni földi életét. l\lert teljes 
bizalommal engedi át magát az én atyai 
szeretetamnekn. 

ÖTVENEGYEDIK FEJEZET. 

Az ördög ijedtsége a szerény üdüléstől. 

Egy másik éjtszaka, mivel Gertrúd na
gyon el volt gyöngülve, pár szölöfürttel föl
frissítette magát azzal a szándékkal, hogy 
a,z Urat üdíti föl a maga személyében. Az 
Ur nagylelkűen fogadta ezt s így szólt hozzá : 
«most kárpótoltál engem azért a keserűségért, 
melyet irántad való szeretetből a keresztfán 
a szivacsból szíttam. lVIost a te szívedböl 
szívok helyette mondhatatlan gyönyörűsé
get. 1\linél tisztább szándékkal üdíted föl 
testedet, annál kedvesebb üdülést találok 
én is a te lelkedbenn. 

Midön a szölő héját és magjait, melyet 
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Gertrúd a tenyerébe gyüjtött, a szoba köze
pére szórta, jelen volt a sátán, minden jó
nak ellensége s amit ö elszórt, össze akarta 
szedni, mintegy a beteg bűnének bizony
ságául, aki a rendszabály ellenére a matuti
num ideje előtt evett. Alig ért azonban 
hozzá a szölöhéjakhoz, elviselhetetlen forró
ságtól gyötörve, rettenetes ordítással hirte
len kirohant a szobából. Arra azonban a 
leggondosabban ügyelt, hogy még csak a 
lába se érjen egyetlenegy szölőhéjhoz sem, 
melynek puszta érinlésekor oly tűrhetetlen 
kínzó fájdalmat érzett. 

ÖTVENKETTEDIK FEJEZET. 

A hibák haszna. 

Egy éjtszaka Gertrúd megint a szívét 
vizsgálta és azt a hibát vette észre magában, 
hogy meggondolatlanul, szükség nélkül, tisz
tán megszokásból sokszor mondta : Isten 
tudja. Midön ezért szemrehányást tett érte 
magának, arra kérte az Urat, hogy irtsa ki 
belöle gyökerestől e hibát s adja meg neki 
azt a kegyelmet, hogy az ö mézzel folyó 
nevét sohasem ejt se ki hiába. Az Úr jóságosan 
így felelt neki : «ugyan miért akarnál engem 
megfosztani a tisztelettől, magadat meg 
attól a nagy jutalomtól, melyben mind
annyiszor részesülsz, mikor ezt vagy más 
hasonló hibát észrevéve elhatározod, hogy 
jövőre óvakodni fogsz tőle? Mert ahányszor 
valaki irántam való szeretetből legyőzui tö
rekszik hibáját, annyi tiszteletet és hűséget 
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tanusit irántam, mint ura iránt a katona, 
ha a harcban serényen szembeszáll ellensé
geivel s erős kezével mind leveri őketn. 

ÖTVENHARMADIK FEJEZET. 

Istennek a lélek iránt való hűsége. 

Sokszor megesik, hogy az ember nehe
zebben türi el a sérelmet barátjától, mint 
ellenségétől. A zsoltár is mondja : «ha ellen
ségem átkozott volna engem, eltűrtem volnall.1 

Azért, midőn azt látta Gertrúd, hogy egy 
valaki, akinek lelki üdvösségére sok buzgó
ságot és odaadó fáradságot fordított, nem 
hallgat rá kellő hűséggel, sőt egyik-másik 
utasítását szinte megveti és , elcsavarja, 
ezen való szomorúságában az Urhoz mene
kült. Az Úr így vigasztalta őt : <<Ne szomor
kodjál leányom, mert én engedtem meg azt 
a te legnagyobb lelki javadra. Egy anya, aki 
gyöngéden szeretett gyermekét mindig maga 
mellett szeretné tartani, akkor, amikor a fiú 
játszótársaihoz akar szaladni, bizonyos távol
ságban valami félelmet keltő tárgyat helyez 
el, hogy a gyermek megijedve, visszafusson 
az ő ölébe. Hasonlóképen én is azt szeret
ném, hogy sohasem távozzál mellőlem, azért 
megengedem, hogy barátaid egyben-másban 
ellened forduljanak. Mivel egyetJen teremt
ményben sem találsz tökéletes hiíséget, annál 
buzgóbban siess vissza hozzám, minél jobban 
megismered bennem minden örömnek tel
jességét s a változatlan hüségetu. 

l 50, 13. 
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Ezután az Úr mint gyönge kisdedet ölébe 
vette Gertrúdot, sokféleképen kedveskedett 
neki s isteni ajkát füléhez tartva, így szólt 
hozzá: «mint a szeretö anya csókjaival 
szokta megédesíteni kisdedének azokat a 
kellemetlenségeket, melyek öt érik, én is a 
szeretetnek ezen édes szavaival kívánom 
enyhíteni minden bajodat és kellemetlensé
gedeb. l\'lidön ilymódon már egyideig él
vezte Gertrúd az isteni vigasztalások vég
telen boldogságát, az Úr e szavakkal nyuj
totta nekiSzívét: ((vizsgáld át most leányom 
Szívemnek egész belsejét és lásd, mily hűsé
gesen rendeztem el és ékesítettem föl a te 
lelked üdvösséges előmenetelére mindazt, 
amit valaha reám való tekintetből cseleked
tél. Gondolkozzál, vajjon csak egy szóban 
is vádolhatsz-e hűtlenségrőln. 

Midőn Gertrúd ezt megtette, úgy tetszett 
neki, hogy az Úr azzal a kellemetlenséggel 
mint aranyvirágokkal ékesítette föl őt. Ek
kor néhán) személy jutott eszébe, kikről 
tudta, hogy másféle bajok súlya alatt gör
nyednek, azért így szólt az Úrhoz : vmennyi
vel méltóbb jutalmat és drágább ékességet 
érdemelnek jóságodtól, irgalmas Atyám, ezek, 
akik ily súlyos terheket hordanak s nem 
nyernek könnyebbülést olyan vigasztalá
sokban, aminőkben én, méltatlan, gyakran 
részesülök. Ennek ellenére mégse viselem 
kellő türelemmel mindazt., ami velem tör
ténik». Az Úr így felelt: ((ebben és núnden 
másban a leggyöngédebb szeretet féltő gond
ját tanusítom irántad. Valamint a szer·ető 
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édesanya, noha szívesen ékesítené föl ki'l
gyermekét ezüsttel-arannyal, de mivel tudja, 
hogy ennek súlyát nem bírja el, azért gyönge 
virágokkal ékesíti, amelyek súlyukkal nem 
nehezednek rá s mégis díszt adnak neki. 
Épúgy enyhítem én a te bajaidat, hogy 
súlyuk alatt össze ne roskadj, de azért a 
türelem érdemének se légy híjával». 

Midön Gertrúd az ö üdvösségéről gondos
kodó isteni szeretetnek ezt a mélységét 
látta, hálája buzgó dícséretben tört Ki. 
Ekkor Jl.legértette, hogy az az ékesség, me
lyet az Ur gyönge, de ragyogó virágok képé
ben mutatott neki, núntegy tömöttebbé 
vált azon hála folytán, amellyel dícséretet 
énekelt az Úrnak az öt ért kellemetlen
ségekért. 

ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET. 

A jóakarat gyümölcse. 

Egy alkalommal követség érkezett a 
monostorba egy úrtól, hogy néhány nővért 
magával vigyen a rendszabálynak egy más 
maoostorba való bevezetésére. Az erről 
való beszéd Gertrúdnak is fülébe jutott. 
Mivel tele volt jóakarattal és készséggel 
mindaz iránt, ami lstennek tetszik, bár testi 
ereje hiányzott, azonban az lsten dicsö
ségéért való buzgalomból a keresztrefeszített
nek egy képe előtt mégis fölajánlotta szívé1. 
Istennek, hogy testével s lelkével mindenben 
az ő tetszését. teljesíthesse. Ez a fölajánlás 
annyira megnyerte az Úr kedvét, hogy sze-
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retetében lehajolt hozzá a keresztfáról. Sze
líden átölelte és kimondhatatlan örömmel 
magához emelte Gertrúdot, mint ahogy egy 
már-már reményevesztett beteg örül a rég
óhajtott orvosságnak, amelytől egészségének 
visszanyerését várja. Azután szentséges ol
dalának .sebéhez érintette őt s így szólt 
hozzá: «Üdvözlégy, drága jegyesem, sebeim
nek szelíd orvossága s minden fájdalmamnak 
édes enyhüléseJJ. Ezen szavakból megértette 
Gertrúd, hogy aki akaratát teljesen föl
ajánlja mindarra, ami Istennek tetszik, 
noha tudja, hogy szenvedés vár rá, ezt úgy 
veszi a jó lsten, mintha az illető az ö szen
vedésének idején sebeire a legenyhítöbb 
orvosságot alkalmazta volna. 

Majd meg imádság alatt több oly dolgot 
rendezett el szívében, amivel, ha talán el
utazna, Isten dicsőségét és a szerzet javát 
akarta erejéhez képest szolgálni. Eközben 
különböző gondolatok támadtak benne. Föl
ocsúd va, szemrehányásokat tett magának, 
hogy velük elpazarolta idejét. Hisz annyira 
gyönge volt, hogy minden látszat szerint 
közelebb volt a halálához, mint az elutazás
hoz. És ha talán mégis el kellene utaznia, 
még elég ideje volt arra, hogy ezekben a 
dolgokban intézkedjék. Ekkor megjelent 
neki mintegy lelke közepén az Úr Jézus, nagy 
dicsőségben, rózsáktól és liliomoktól körül
véve és így szólt hozzá : «lásd, a te jószán
dékú intézkedésed mennyire megd icsöít en
gem. Mint ahogy Szent Jánosról olvasható 
a Tit kos Jelenésekben, hogy látott valakit 
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a hét gyertyatartó között, aki hasonló volt 
az ember Fiához s aki hét csillagot tartott 
jobbjában. A lelkedben fölmerülő többi kü
lönböző gondolatok oly gyönyörűséget sze
reznek nekem, mint az élő rózsák és liliomok 
kedvessége és édességen. 

Erre így szólt Gertrúd : «Ú szívem Istene, 
hát miért zavarod össze elmémet ilyen kü
lönböző vágyódásokkal, mikor úgysem lesz 
belőlük semmi sem. Hisz alig pár nappal 
előbb arra ösztönöztél, hogy minél hama
rabb vegyem föl a szentkenet szenlségét. 
Mikor ezzel különbözöképen foglalkoztam, 
sok vigasztalással örvendeztettél még. És 
most épen ellenkezőleg azt a vágyat kelted 
bennem, hogy rendünket egy más helyen is 
meghonosítsam, ámbár oly erőtlen vagyok, 
hogy a szüks,éges utat is alig tudnám meg
tennin. Az Ur így felelt : «azért van ez, 
mert amint e könyv elején1 megmondottam, 
én téged a népek világosságának választotta
lak, hogy sokaknak világoskodjál. Azért szük
séges, hogy könyvedben különböző emberek 
különböző s nekik megfelelő dolgokat talál
janak a maguk okulására és vigasztalására. 
A jóbarátok is gyakran örömüket találják 
abban, ha sok mindenről elbeszélgetnek, 
aminek egyébként nem lesz semmi ered
ménye. Az egyik sokszor nehéz dolgokkal is 
előhozakodik a másik előtt csak azért, hogy 
barátjának iránta való hűségét próbára 

1 Ezek a sza vak az E löszóban vannak s azt 
bizonyítják, hogy ez is a könyvhöz tartozik s hogy 
az (Tr magát akarja a könyy szcrzöjének tekinteni. 
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tegye s már a jóakaratában megnyilvánuló 
szeretetet is igen nagyra veszi. Hasonló
képen, én is szívesen eitanakodom válasz
tottaimmal erről is, arról is, ami pedig soha-

. sem történik meg anélkül, hogy hozzám való 
szeretetüket és hűségüket próbára ne tegyem. 
Számtalan olyan érdemükért jutalmazzam 
meg öket, melyeket cselekedetükkel sohase 
szerezhettek volna meg, én azonban minden 
egyes elhatározásukat kész tettnek tekintem. 
Igy ébresztettem föl Jelkedben a vágyat a 
halál s a szentkenet siettetése után. Azért 
mindazt, amit szándékkal és tettel erre való 
buzgó előkészületül cselekedtél, isteni Szívem 
bensejében örök üdvösségedre megőriztem. 
Hisz megvan írva : «Az igaz azonban 
haljon meg bár idő előtt, nyugalomban 
leszem.1 Ha tehát megtörténnék, hogy vala
mely véletlen folytán hirtelen halál ragadna 
el, vagy pedig eszméletlen állapotban ven
néd föl a szentkenet szentségét - ami 
gyakran meg szakott esni az én különös 
választottaimmal -, nem szenvedsz miatta 
semmi rövidséget. Mindaz, ami által évekkel 
előbb a halálra elkészültél, isteni közremű
ködésem erejénél fogva az én örökkévalósá
gom herYadhatatlan tavaszában zöldel, vi
rágzik és az örök üdYösség gyümölcsét termi 
meg számodrnn. 

1 Bölcs. '•, 7. 
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ÖTVENÖTÖDIK FEJEZET. 

Hogyan öntötte az úr Gertrúd által sokakba 
kegyelmének árjait. 

Egy alkalommal megjelent Gertrúdnak 
az Úr s szívét kívánta tőle e szavakkal : 
,6zerelmem, add nekem szívedet !)) S mikor 
ezt Gertrúd örömmel, megtet te, úgy tűnt 
föl előtte, núntha az ur azt csatorna mód
jára a maga isteni Szívéhez illesztené s egész 
a földig leeresztené. Igy bőségesen szél
árasztotta határtalan szeretetét s így szólt : 
dme, a te szívedet örömmel használom ezen
l ú! csatornának, amelyen át inindenkibe, 
aki ennek az áradatnak befogadására alkal
massá teszi magát, vagyis aki azt alázatosan 
és bizalommal nálad keresi, mézzelfolyó Szí
vemnek forrásából bőséges patakokat fogok 
beleönteni)). E szavak hatását a következők 
fogják majd legalább t·észben megvilágítani. 

ÖTVENHATODIK FEJEZET. 

Az Isten ostora alatt való megalázódásrőt 

Gertrúd egy napon imádkozott azokért, 
akik a kolostort kifosztották s még azon
fölül lakóit keményen szorongatták. Ekkor 
a kegyes és irgalmas Úr olyan alakban mu
tatkozott neki, mintha fájna az egyik karja 
s annyira hátra volna görbülve, hogy az 
inak szinte megszakadtak benne. Azután 
így szólt az Úr: '<gondold meg, minő fájdal
mat okozna nekem az, aki öklével verné 
most ezt a karomat. Pedig hidd el, ugyanily 
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módon kínoznak engem mindazok, akik 
semmi részvétet sem éreznek azzal a lelki 
kárral szemben, melyet az enyémek nyomor
gatói maguknak okoznak, hanem elég rosz
szul mindig csak bűneiket s a tőlük szenve
dett méltatJanságokat emlegetik, nem gon
dolván meg, hogy ők is az én tagjaim. Ellen
ben mindazok, kik szeretö részYéttel esedez
nek irgalmasságomhoz, hogy ezeket a sze
rencsétleneket tévelygésükből jó útra térít
sem, enyhítő írral kenik meg karomat. Akik 
pedig még tanácsokkal és intelmekkel i:; 
igyekeznek öket kiengesztelődésre és élet
jobbításra segíteni, azok kitűnő orvosokhoz 
hasonlóan, karomat gyöngéd kezeléssei a 
maga helyére hajlítják vissza>>. 

Ekkor Gertrúd az Úr kimondhatatlan 
jóságán csodálkozva, így szólt : ((dehát jósá
gos Istenem, hogy nevezhetők a te karod
nak az ilyen méltatlan emberek?)) Az Úr így 
felelt : ((azért, mert az Egyház testéből valók, 
amelynek én vagyok a feje>>. Gertrúd vi
szonzá: ((hisz ezek már le vannak vágva az 
Egyház testéről, minthogy a kolostorunkon 
elkövetett igazságtalanságok miatt nyilvá
nosan ki vannak közösítven. Az Úr ezt fe
lelte : ((mivel a feloldozás által az Egyházzal 
ismét egyesülhetnek, szeretetemtöl indíttatva 
kimondhatatlan vágyakozással óhajtom, 
hogy bűnbánatot tartsanak és hozzám vissza
térjenekn. Ekkor Gertrúd kérte az Urat, hogy 
a szerzetet kegyeskedjék atyai oltalmával a 
latrok gonoszságaitól megvédelmezni. Az 
Úr így felelt : ((ha megalázádtok hatalmaR 
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kezem alatt s szívetekben elismeritek előt
tem, hogy hanyagságaitok miatt megérdem
litek a fenyítést, akkor atyai irgalmasságom 
az ellenség minden támadásával szemben 
sértetlenül megőriz benneteket. Ha azonban 
gőgötökben fölemelkedtek sanyargatóitok 
ellen s a gonoszért gonoszat kívántok nekik, 
akkor igazságosságom jogos ítélettel meg
engedi, hogy erőt vegyenek rajtatok és több
féle sértést kövessenek el ellenetek)). 

ÖTVENHETEDIK FEJEZET. 

A külső munkák elfogadásáról. 

Egyik évben nagyon súlyosan nehezedett 
a szerzetre bizonyos adósság. Azért Gertrúd 
buzgón kérte az Urat, segitse rá jóságában 
a kolostor gondviselőit, hogy a tartozást 
kifizethessélc Az Ur nyájasan így válaszolt: 
((mit nyernék én vele, ha öket ebben meg
segíteném ?n Gertrúd felelte: ((azt, hogy ez
után szorgalmasahban és nagyobb á~ítattal 
végeznék lelkigyakorlataikah. Az Ur: ((mi 
hasznom lenne belöle nekem, minthogy a ti 
javaitokra nem szorulok s nekem mindegy, 
akár lelki dolgokkal foglalkoztok, akár külsö 
munkában fá1·adoztok, csak akaratotok rám 
irányuljon. Ha csak a lelki gyakorlatokhan 
találnám kedvemet, akkor az emberi termé
szetet bukása után oly módon állítottam 
volna helyre, hogy ne szoruljon sem ételre, 
sem ruhára, sem más egyébre, aminek meg
szerzésén és elkészítésén fáradozik az ember. 
A császár nemcsak abban leli gyönyörűsé-
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gét, hogy palotájában gyöngéd és ékesen 
öltözött leánykák vannak, hanem ezenfölül 
hercegeket, hadvezéreket és katonákat s 
még más alkalmas szaigákat is rendel, hogy 
a különféle ügyek elintézésére mindig készen 
álljanak. Hasonlóképen én is nemcsak a 
szemlélödö lelkek benső örömeiben gyönyör
ködöm, hanem azok a különféle hasznos 
foglalkozások is, melyek irántam való tisz
teletből és szeretetböl történnek, arra ösztö
nöznek, hogy az emberek fiaival lakjam s 
velük örömest vendégeskedjem. Mert az 
ilyesmi jobban gyakorolja öket a szeretet
ben, a türelemben, az alázatosságban és 
egyéb erényekben''· 

Gertrúd ezután látta, hogy az, akinek 
elsősorban kellett róluk gondoskodnia, az 
Úr előtt ül, mintha baloldalára támaszkod
nék, majd pedig kényelmetlenül fölegyene
sedik s balkezével, melyre támaszkodott, egy 
d_rágakövel ~kes aranypénzt nyujtott át az 
Urnak. Az Ur így szólt hozzá: cclásd, ha én 
ennek a terhén, akiért imádkozol, könnyíte
nék, akkor nélkülözném ebben a pénzben a 
nemes drágakövet s ö is csalódnék a juta
lomban, minthogy jobbjával akkor csupán 
a pénzt adná nekem. Az ugyanis csak papír
pénzt nyujt, aki anélkül, hogy valami kelle
metlensége volna, minden cselekedetében 
lsten akaratával egyesülve, szándékát Is
tenre irányítja. Míg az, aki egyes seeleke
deteiben nehézségekkel küzd ugyan, de Isten 
akaratától mégsem tér el, aranypénzt nyujt 
Istennek a legértékesebb drágakőveln. 
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Gertrúd azonban most sem hagyott föl 
Yele, hanem még buzgóbban kérte az Urat, 
hogy a kolostor gondviselőit s~abadítsa meg 
a mondott nehézségtől. Az Ur így felelt : 
«miért találod kemény dolognak, ha valaki 
értem nehézségeket szenved, mikor egyedül 
én ·vagyok az az igaz jóbarát, akiben a hű
ség sohase öregszik meg. Mikor az ember már 
minden emberi segélytől és vigasztól meg
fosztva végéhez közeledik s valaki akkor 
ráemlékezik valamely tőle tapasztalt hűsé
ges cselekedetre, ezt nagy fájdalommal teszi. 
De én, egyetlen igaz barátja, abban az ag
gasztó szükségben mindazon jócselekedetek 
üde virágával jövök a vigasztalan lélekhez, 
melyekben magát gondolatban, szóban vagy 
r.selekedetben gyakorolta s mind~z mint 
rózsa és liliom díszlik ruháimon. Es isteni 
jelenlétemnek ettől az éltető virágdíszétől 
a lélek megerősödik az örök élet reményé
ben. Fölismeri, hogy erre van hivatva s min
den egyes cselekedetéért jutalom várja. Ez
után képe~séget nyer arra, hogy a testtől 
megszabadulva, az örök boldogságban része
sülhessen és igaz örömmel mondhassa : «ime, 
az én szerelmesemnek illata, mint a telt 
mező illata)).1 Mert amint a test különböző 
tagokból van összeszerkesztve, úgy a lélek 
is különböző érzelmeket foglal magában. 
Ez érzelmek : a félelem, fájdalom, öröm, 
szeretet, remény, gyűlölet és szeméremérzet. 
Amily m-3rtékben gyakorolja magát az em-

1 Gen. 27, 27. 
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ber ezek mindegyíkében az én dicsöségemre, 
a mérhetetlen és kimondhatatlan gyönyörű
ségnek és biztonságnak ugyanoly fokú élve
zetét fogja föltalálni bennem úgy, hogy íly 
módon előkészülve jut az örök boldogságba. 
A jövendő föltámadáskor ugyanis, míkor ez 
a halandó test felölti a romolhatatlanságot, 
az egyes emberi tagok külön jutalmat nyer
nek azokért a különös munkákért és gyakor
latokért, melyeket az én nevemben s irán
tam való szeretetből végeztek. A lélek azon
ban hasonlíthatatlanul nagyobb s kiválóbb 
nemességet kap azoknak a szent érzelmek
nek mínden egyes gyakorlatáért, amelyek 
által hozzám való szeretetből valaha meg
indult vagy bűnbánatra gerjedt, vagy akár 
a testet fönntartottan. 

Gertrúd egy alkalommal a kolostor hü
séges gondviselője iránt érzett részvétből is
mét buzgón kérte az Urat, hogy jutalmazza 
meg őt kegyesen a szerzet ér~ekében vég
zett fárasztó munkáíért. Az Ur így vála
szolt neki: «teste, mely ezekben az érettem 
való munkákban oly sokszor eltörődik, olyan 
az én szememben, mint egy kincstár, melybe 
annyiszor teszek bele egy-egy ezüst drakmát, 
ahányszor megmozdítja valamely tagját 
azért, hogy a rábízottaknak megszerezze a 
szükségeseket. Szívét pedig úgy tekintem, 
mint egy szekrényt, melyben annyi arany 
drakmám van fölhalmozva, ahányszor arra 
ösztönzik gondolatai, hogy az én dicsösé
gemre szorgosan gondját viselje alattvalói
nakn. Erre Gertrúd csodálkozva így szólt 
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az (rhoz : «Uram, az az ember véleményem 
szerint nem oly tökéletes, hogy minden cse
lekedetét tisztán a te dicsöségedre végezné. 
Azt hiszem, hogy gyakran sarkalják öt más 
okok is, mint anyagi haszon és testi kénye
lem. Hogyan találhatsz tehát, én Istenem, 
te csupa édesség, oly nagy gyön).'örűséget az 
ó szivében és testében?)) Az Ur kegyese11 
Yálaszolt : «akarata annyira hozzáilleszke
dik az én isteni akaratomhoz, hogy mindig 
én vagyok legfőbb oka összes cselekedetei
nek. Ezért minden egyes gondolatában, sza
vában és cselekedetében kimondhatatlan 
nagy jutalmat szerez magának. És ha még 
tisztább és buzgóbb szándék vezetné, min
den munkája és cselekedete annyival neme
sebb lenne a mostaninál, amennyire az arany 
fölülmúlja az ezüstötn. 

ÖTVENNYOLCADIK FEJEZET. 

A türelem érdeme. 

Bizonyos alkalommal egy nővér munka
közben véletlenül megsérült és nagy fájdal
mat szenvedett. Gertrúd részvéttel imádko
zott érte az Úrhoz, hogy a kötelességszabta 
munkában megsérült tagot ne engedje ve
szélybe jutni. Az Úr kegyesen ezt. válaszolta : 
((semmiesetre sem fog veszélyben forogni, 
hanem inkább hasonlíthatatlanul nagy ju
talmat nyer ezért a fájdalomért .. Sőt mind
azok a tagok, amelyek amannak szalgála
tára megmozdultak, hogy tudniillik fájdal
mát enyhítsék és meggyógyítsák, hasonló-
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képen örök jut alm at nyernek ezért. Mint 
mikor a vásznat sáfrányszínbe mártják és 
valami más is b~leesik, amazzal együtt ez 
is megfestődik. Epe n úgy, ha az egyik tag 
szenved, minden többi tag, mely neki szol
gál, vele együtt örök dicsőségben részesül>). 

Erre Gertrúd így szólt : ((hogy szerezilet
nek annyi érdemet az egymásnak szolgáló 
tagok, holott nem azért teszik ezt, hogy a 
sérült tag irántad való szeretetből többet 
vagy türelmesebben szenvedjen, hanem csu
pán ,azért, hogy fájdalmán könnyítsenek?)> 
Az Ur ezt a mondhatatlanul vigasztaló vá
laszt adta : «azt a szenvedést, melyet az 
ember, bár megpróbálja, nem tud enyhíteni 
s azután irántam való szeretetből türelme
sen elvisel, megszenteltem azzal a szóval, 
amellyel halálküzdelmemben Atyámhoz 
imádkoztam : <<Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tölem e pohárll, 1 úgy, hogy az ember hason
líthatatlan jutalmat és érdemet szerez ál
tala)). 

Gertrúd viszonzá : «én Istenem, nem tet
szik neked jobban az, ha valaki türelemmel 
visel mindent, ami vele történik, mint hogyha 
akkor türelmes, mikor már semmiképen sem 
szabadulhat meg tőlük?)) Az Úr így felelt: 
((ez az én isteni ítéleteim mélységének titka 
és fölülmúl nlinden emberi értelmet. Mégis : 
amennyire ember fölfoghatja, oly viszony
ban van egymáshoz az a kettő, mint két 
pompás szín, melyet oly szépnek tartanak 

1 Máté, 26, 39. 
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az emberek, hogy nehezen tudják megkü
lönböztetni, melyik múlja fölül ~ másikat>>. 
Ekkor Gertrúd azt kívánta az Urtól, hogy 
adjon annak a nővérnek hathatós vigaszt 
ezekben a szavakban, mikor értésére jutnak. 
Az Úr így felelt : HNem. De tudd meg, hogy 
jgt eni bölcseségem tit kos végzése szerint 
mulasztom el ezt, hogy ily módon a~ a nővér 
különösen három erényben gyarapodjék: türe
lemben, hitben és alázatosságban. A türe
lemben : ha ugyanis a vigasztalásnak olyan 
hatását érezné, aminőt már te érzel, akkor 
megenyhülne minden nehézsége s vele együtt 
türelmének érdeme is csökkennék. A hit
ben : hogy inkább higgye másnak, amit maga 
nem érez. Mert Szent Gergely sze1 int 1 nincs 
ér·deme annak a hitnek, mely az emberi ér
telem tapasztalatára támaszkodik. Az alá
zatosságban : hogy mást magánál kiválóbb
nak higgyen, mivel az isteni sugalJai foly
tán ismer meg olyat, aminek megismerésére 
ő maga érdemet lenn. 

Ö T V E N K l L E :'ol C E D l K FE J EZ E T. 

Az imádság hasznáról. 

Gertrúd egy alkalommal többekért és 
több neki ajánlott ügyért a_karván imád
kozni, áhítattal borult le az Ur Jézus lábai
hoz és a legnagyobb buzgósággal s forró 
vágyódással csókolta azokat az üdvösséget 
adó sebeket. Ekkor mintha egy patakot lá-

1 XXVI. homiliájában. 
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tott volna, mely az Isten Fiának szívéből 
tört elő s az egész helyet köröskörül elárasz
totta. Ebből megértette, hogy az Úr ama 
kis patak által őrá magára árasztotta ki azon 
kérések eredményét, melyeket szent lábai· 
nál neki bemutatott és így szólt hozzá : 
«mit használ ez most, U ram, azoknak, akikért 
imádkoztam, minthogy ök nem érzik imáim 
hatását, azért nem hisznek s vigasztalást 
sem nyernek belöle ?)) Erre az Ú r a követ kezö 
hasonlattal válaszolt : «ha egy király hosz
szas háború után békét köt, ez a távollevők 
előtt nem lesz azonnal ismeretes, hanem csak 
akkor, amikor alkalmas időben hírül adják 
nekik. Épen így azok, akik bizalmatlansá
guk vagy más hibáik folytán távol vannak 
tölem, nem érezhetik, ha imádkoznak értük)). 

Gertrúd így válaszolt: «azok között Uram, 
akikért most imádkoztam, vannak néhá
nyan, akikről a te tanubizonyságodból tu
dom, hogy nincsenek t á vol tőled>>. Erre az 
Úr ezt felelte : (<igazad van. Ámde annak, 
akinek a király nem hírvivő által, hanem 
személyesen akarja tudtára adni határoza
tait, várnia kell addig, míg a király alkal
masnak nem találja az időt. Épen így én i'> 
magam akarom közölni velük a te imádsá
gaid hatását olyan időben, amely nekik joh
ban megfelel». 

Ezután külön is imádkozott Gertrúd egy 
növérért, aki neki valamikor kellemetlen
séget okozott. Erre az Úrtól a következő vá
laszt kapta : ({amint lehetetlen valakinek a 
lábát átszúrni anélkül, hogy sziye is ne érezné 
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vele a fájdalmat, épen úgy lehetetlen az én 
atyai szeretetemnek, hogy irgalmam hatá
sát ne éreztessem azzal, aki vétkeinek súlya 
alatt elismeri, hogy maga is az isteni meg
bocsátás orvosságára szorul. A szeretet ér
zelmétöl vezetve, mégsem szűnik meg fele
barátjainak üdvösségeért esedezni>>. 

Minthogy emberi kötelesség a betegekért 
gyakrabban imádkoznunk, mikor egyszer 
Gertrúd épen egy betegért készült imád
kozni, megtudakolta az Úrtól, hogy az ö 
tetszése szerint mit kérhetne számára leg
jobban. Az Úr így felelt: <<csak két szót 
szólj érte buzgó szívvel. Először imádkoz
zál, hogy megőrizzem a türelmét. Másod
szor pedig azért imádkozzál, hogy minden 
pillanatot, melyben szenvedni fog, az én 
nagyobb dicsöségemre s a beteg nagyobb 
lelki előmenetelére fordítsak, amint a sze
retet atyai szívemhen az § üdvösségére azt 
örökt,öl fogva elrendelte. Es hozzátette még 
az Ur: «ahányszor e szavakat ismétled, 
annyiszor gyarapszik a te érdemed is, a 
betegé i~, épen úgy, mint mikor a festő 
újra átfesti a képet, a rákent szín annál fé
nyesebben ragyog>>. 

Midőn bizonyos elüljárókért imádkozott, 
több ízben fölismerte, hogy a főpapi mél~ó
ságot viselő elüljárókban az tetszik az Ur
nak legjobban, ha ezek úgy használják ezt 
a hatalmukat, mintha csak egy napra, vagy 
egy órára nyerték volna s minden pillanat-
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ban készek lemondani róla. Mégis : szünte
len arra gondolnak, hogyan szolgálhatnák 
minden erejükből Isten dicsőségét s folyvást 
így szólnak szívükben : «rajta, siess, hogy 
el ne mulaszd ezt az lsten dicsőségére meg
cselekedni. A hivatal terhét pedig könnyű 
szívvel tedd le akkor, ha már erődhöz mér
ten mindent megtettél, amiről fölismerted, 
hogy Istennek dícséretére s felebarátodnak 
hasznára vann. 

Mikor egyszer Gertrúd valakiért imád
kozott, aki mások által, de meg személyesen 
is mély alázatossággal ajánlotta magát imád
ságába, látta, amint az Úr kegyesen le
hajolt hozzá s őt a mennyei fényből világos
ságával vette körül. Abban a fényben beléje 
öntötte mindazt, amiről remélte, hogy az ő 
i~1ádságának érdemei által megnyerheti. Az 
Ur ekép oktatta őt ki: <cvalahányszor más
nak imádságába ajánlja magát valaki, azzal 
a teljes bizalommal, hogy az ő érdemeiért 
megnyerheti az isteni kegyelmet, az Úr jó
ságában az ő vágya és hite szerint tesz vele 
jót még akkor is, ha talán az, akinek aján
lotta magát, nem imádkozik elég buzgón éden. 

HATVANADIK FEJEZET. 

Kölönböző szerzetes személyekről. 

~!ikor egy valaki Gertrúdért imádkozott, 
kinek erős vágy élt a szívében, ezt a választ 
kapta : ((mondd meg neki az én részemről, 
hogyha bensőséges szeretetben óhajt egye-
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sülni velem, nemes madár módjára töreked
jék az én lábamnál fészket rakni saját ala
csonyságának gallyaiból s az én méltóságom 
szölövesszeiböl. Ezekben a maga nyomorú
ságának állandó emlékezetével nyugonjék, 
mert a halandó ember önmagától mindig 
hajlandó a rosszra és késedelmes a jóra, ha
csak a kegyelem meg nem előzi öt. Forgassa 
gyakran elméjében irgalmasságomat is és 
emlékezzék meg róla, mennyire kész vagyok 
atyailag fogadni öt, midőn eleste után a 
bünbánat által hozzám visszatér. :Mikor pe
dig a fészekből ki akar repülni, hogy magá
nak táplálékot keressen, siessen keblemre, 
hogy ott mélységes hálával szívlelje meg 
azokat a különbözö jótéteményeket, melyek
ben szeretetem bőségéből ingyen részesítem 
öt. Ha pedig abban találja örömét, hogy még 
messzebbre száll és vágyainak szárnyát ma
gasabbl'a lendíti, akkor, mint a gyorsröptű 
sas, emelkedjék maga fölé a mennyei dol
gok szemlélete útján, röpüljön szembe ve
lem és szeráfszárnyakon a szeretet merész
ségével fölemelkedve, tiszta szemekkel nézze 
a királyt az ö szépségéhenn. 

«A jelen idő azonban nem alkalmas arra, 
hogy az ember soká megmaradhasson a 
szemlélödésnek ezen a magas fokán, mely 
Szent Bernát f'.zerint itt csak ritkán érheti 
el s akkor is csak rövid időre. Szárnyait a 
maga semmiségének emlékezete által le
hocsátva ereszkedjék ismét fészkébe s ma
radjon ott és pihenjen, míg újra kedve nem 
jön rá, hogy hálaadással kirepüljön enni s 
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ennek folytán elméjében mintegy elragad
tatva, az isteni szemlélödés magaslatát el
érje. Igy váltakozva folyton, akár bemegy 
gyarlóságának megfontolásával, akár ki
megy a jótétemények elfogadásával, akár 
pedig fölemelkedik, mindig mennyei örö
mökben találja gyönyörüségét.)) 

Gertrúd megemlékezett még valakiről, 
aki ifjú kora virágának eltékozlása után le
mondott a világról s szerzetesruhát öltve, 
lstennek szentelte magát. Gertrúd az Úrhoz 
fordult tehát s szívét nyujtotta neki azzal 
a kívánsággal, hogy ígérete szerint isteni 
vigasztalásának jótéteményeit mintegy csö
vön keresztül fogja kiárasztani mindazokra, 
akik azt tőle, Gertrúdtól alázatosan kérik. 
Méltóztassék ezt most is megtenni a maga 
nagyobb dicsöségére s az illető vigasztalá
sára és hasznára. Ekkor mindjárt látta, hogy 
szíve egy csőhöz hasonlóan fölemelkedik és 
odaér Jézusnak, az Isten szerelmes Fiának 
mézzel folyó Szívéhez, aki királyi székén ülve 
jelent meg előtte. Ekkor úgy látta, !wgy az 
említett szerzetes odament és az Ur előtt 
tisztelettel letérdelt. Az Úr balkezét. jóságo
san kiterjesztve föléje, így szólt : «fölveszem 
öt megfoghatatlan mindenhatóságomba, ki
fürkészhetetlen bölcseségembe és édes sze
retetembe)). E szavakkal egyidőben úgy tet
szett Gertrúdnak, hogy az Úr balkezének 
három ujját nyujtotta az illetőnek : a mu
tató-, közép- és gyürüsujját. A szerzetes vi
szont az ö balkezének ugyanazt a három 
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ujját illesztette oda szépen az Úréi fölé. 
Ekkor az Úr a maga áldott kezét megfordí
totta úgy, hogy az említett szerzetes ujjai 
alul látszottak, az övéi pedig fölül. Ezzel 
azt a három módot akarta megértetni, aho
gyan ennek a szerzetesnek élete folyását 
rendeznie kell. 

Először is ahányszor valami munkába akar 
fogni, mindig alázatosan alkalmazkodjék az 
isteni mindenhatósághoz és haszontalan szal
gának vallja magát, aki ifjúságának erejét 
haszontalanul eltékozolta s az Úr Istennek, 
az ö teremtőjével és kedvelőjével nem sokat 
törődött. Egyben óhajtsa és kérje, hogy isteni 
mindenhatóságából adjon neki erőt a jó
cselekedetre. Másodszor az Isten kifürkészhe
tetlen bölcsesége iránt vallja magát méltat
lannak az isteni ismeret behatásainak elfoga
dására, mivel érzékeit gyermekkora óta nem 
az isteni dolgok kutatásában gyakorolta, 
hanem gyakran az emberi hiúság és .üres 
dicsöségvágy szolgálatába szegödtette. Mély
séges megalázkodással pedig arra fordítsa 
legfőbb igyekezetét, hogy mínden földi do
logtól megszabadulva, az isteni szemlélödés
nek adja át magát. Abból pedig, amível Isten 
bőkezűsége elárasztja, törekedjék a hely és 
idő körülményeihez képest felebarátainak is 
szeretettel juttatni. Har·madszor: a leg
forróbb hálaadással fogadja azt, hogy az úr 
önként való szer·etetében jóakaratot adott 
neki, amely a két előbbi dolgot megcselekszi. 

Úgy látszott még, hogy az Úr balkezének 
gyűrűsujján egy silány anyagból készült 
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gyűrűt viselt, amelyben azonban tűzvörös, 
nagyon nemes drágakő volt. Gertrúd ebből 
megértette, hogy a gyűrű annak az embernek 
haszontalan életmódját jelzi, melyet a jó 
lstennek fölajánlott akkor, mikor a világról 
lemondva, az Úr hadiszolgálatára szentelte 
magát. A drágakő pedig az isteni bőkezűség 
jóságát jelenti, mely arra bírta az Urat, hogy 
tisztán szeretetből jóakaratot öntsön bele, 
amely által összes cselekedetei tökéletessé 
válnak az Or előtt. Azért azon ember szavá
nak és érzületének nem volna szabad másnak 
lennie, mint dícséretnek és hálaadásnak az 
isteni bőkezűség ezen kegyes ajándékáért. 
Megértette azt is, hogy valahányszor az a 
szerzetes az Or közreműködésével végre
hajtja valamely jószándékát, az Úr azt drága 
gyűrű alakjában legott jobbkezére illeszti, 
azt egész mennyei seregének megmutatja, 
mintha csak diesekednék vele, hogy ilyen 
ajándékot kapott jegyesétől, vagyis annak 
az embernek lelkétől. 

Gertrúd ismét egy más valakiért imád
kozva, fölvilágosítást nyert aziránt, hogyan 
kellene egész élete sorját elrendeznie. Az 
Úr Jézus szentséges oldalának falüregében 
rakjon fészket magának és a nyílás mélyén 
pihenve, szívj on mézet a sziklából, vagyis édes 
érzületet Jézus isteni Szívéböl. Es aszerint, 
amint a Szentírásban megismeri Krisztus 
életmódját, törekedjék azt mindenben utá
nozni, de különösen három dologban. Az 
első az, hogy az Úr sokszor egész éjtszakákat 
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töltött imádságban. Azért ő is minden bajá
ban, nehézségében meneküljön az imádság
hoz. Másodszor : amint az Úr prédikálva 
járta körül a városokat és községeket, töre
kenjék ö is ne csak szavában, hanem minden 
munkájában, taglejtésében és testének moz
dulataiban felebarátjának jó példájával épü
lésére szolgálni. Harmadszor: hogy amint 
1\.risztus Urunk különböző jótéteményekben 
részesítette a szükölködőket, épen úgy ö is, 
ha valamit tenni vagy mondani készül, 
keltse föl magában előzetesen azt a szándé
kot, hogy az Úr tökéletes cselekedeteivel 
egyesítve mindezt neki ajánlja, hogy ő aztán 
imádandó szent akarata szerint a mindenség 
üdvére irányítsa. És mikor bevégezte, ha
stmlóképen ajánlja föl az Isten Fiának, hogy 
az megjavítsa és méltóan mutassa be az 
Atyaistennek örök dícséretére. 

Gertrúd megismerte azt is, hogy arnikor az 
a valaki abból a fészekből ki akar jönni, 
három botot használjon hozzá : az egyiken 
járjon, a másik kettőre jobbról és balról 
tamaszkodjék. Az első bot legyen a forró sze
retet, amellyel Isten szeretetében rninden 
embert szívesen vonjon tehetségéhez képest 
az Úrhoz. Készséggel segítsen minden embe
ren Isten dicsőségére, egyesülve azzal a sze
retettel, mellyel az Úr az egész emberiség 
közös üdvét rnunkálta. A második bot, ame
lyet jobbról kell használnia, az alázatos 
engedelmesség legyen. Ezzel lstenért min
den ember előtt alázatosan meghajol és 
nagyon vigyázzon, hogy tetteivel és szavai-
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val senkit - sem elüljárót, sem alantast -
meg ne botránkoztasson. A harmadik bot 
pedig az, amelyre balról támaszkodik, legyen 
a szorgos vigyázat, mellyel oly tisztán igye
kezzék megőrizni magát, hogy soha sem szó
val, sem gondolattal, sem pedig cselekedettel 
be ne szennyezödjék s a legkisebb sértést sem 
kövesse el Isten ellen. 

Gertrúd midön ismét egy más valakiért 
imádkozott, lsten a következöképen mutatta 
meg neki annak életét : Úgy tetszett neki, 
hogy az, Isten előtt magas trónt készít magá
nak négyszögű drágakövekből, cementként 
pedig tiszta arany szolgált neki. Közben
közben leülve pihent a készülö trónon, majd 
fölkelt és ismét magasabbra törekedett épí
teni. Ekkor Gertrúd megértette, hogy a 
drágakövek a különféle nehézségeket jel
képezik, amelyek lsten ajándékát megőrzik 
és megnemesitik annak az embernek lelké
ben. Mert ebben az életben göröngyössé 
teszi az Úr az ö választottai számára az utat, 
nehogy mig az úton gyönyörűséggel járnak, 
elfeledkezzenek arról, ami az égi hazában vár 
rájuk. Az arany pedig, mely a drágaköveket 
összetartotta, a lelki kegyelmet jelképezte, 
amellyel minden belső és külső baját, nehéz
ségéL üdvössége elnyerésére teljes bizalommal 
kell elviselnie. Hogy pedig néha az a lélek a 
trónon ülve pihent, az azt jelentette, hogy 
közben-közben az isteni vigasztalás élvezeté
hen gyönyö1·ködött.. Azzal pedig, hogy ismét 
fölkelt és tovább dolgozott rajta, a jócseleke-
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detekújra megkezdett és folytonos gyakorla
tát mutatta, amellyel az illető napról-napra 
előbbre halad a tökéletességben. 

Mikor meg Gertrúd egy más valakiért 
imádkozott, annak állapotáról a következő 
kinyilatkoztatást nyerte. Az isteni fölség 
trónja előtt egy nagyon szép fát látott, 
melynek törzse egyenes és ép volt, ágai pom
pásan zöldeltek és levelei aranyfényben 
ragyogtak. Az a valaki, akiért imádkozott, 
fölment erre a fára és levágott néhány kis 
ágat, melyek már száracini kezdtek. Midön 
levágta az ágakat, a jó lsten trónjáról -
melyet hasonló színű ágak vettek körül -
egy másik ágat kapott, hogy azt a levágottak 
helyére illessze. Mihelyt odatette, legott 
megerősödött és piros színű gyömölcsöt ho
zott, melyet az a valaki leszakított és föl
ajánlott a jó lstennek s az Úr csodálatos 
módon gyönyörködött benne. 

Az a fa azt a szerzetesrendet jelképezte, 
rnelybe az illető - akiért Gertrúd imádko
zott - belépett, hogy ott Istennek szolgál
jon. Az aranylevelek a jócselekedeteket jelen
tették, melyeket a rendben végzett. Ezek egy 
rokonának érdemeiért - aki öt a rendbe 
vezette és buzgó kívánságaival és imádságai
vak az Úrnak ajánlotta - annyival nagyobb 
értékűvé váltak, amennyivel az arany fölül
múlja a többi fémeket. Az az eszköz pedig, 
mellyel az a valaki a száradó ágakat levágta, 
hibáinak megfontolását jelképezte, melyeket 
fölismert és méltó bűnbánattal kiirtott. Az az 
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ág pedig, melyet Isten trónjáról kapott, jel
képe volt Jézus Krisztus szentséges élete 
tökéletességének, amely az említett rokon 
érdemeinek fölajánlására mindig készségesen 
kipótolja minden hibájáért. Végül az a 
gyümölcs, melyet leszakított és az Úrnak 
fölajánlott, azt a jóakaratot jelentette, amely 
hibáinak megjavítására megvolt benne. Ez 
igen nagy gyönyörűségére volt az lJrnak, 
mert szívesebben fogadja az őszinte szívnek 
jóakaratát, mint a nagyszabású csekeledete
ket tiszta szándék nelkül. 

HATVANEGYEDIK FEJEZET. 

Hogyan jelzik az Egyházat Krisztus tagjai. 

Gertrúd midön egyszer megint imádkozott 
valakiért, megjelent neki a dicsöség Királya, 
Jézus Krisztus és testi alakjában megmutatta 
az Egy ház titokzatos testét, melynek J egyese 
és feje akar lenni. Testének jobboldalán 
pompás királyi ruhákba öltözve jelent meg. 
baloldalán pedig mezítelen volt és egészen 
seb~k borították. Gertrúd megértette, hogy 
az Ur jobb oldala az Egyházban l~vö válasz
tottakat jelképezi, akiket az Ur különös 
kegyelme ajándékával és érdemeivel meg· 
előzött. Baloldala pedig a tökéletleneket 
jelezte, akik még hibáikban leledzenek. Azok 
az ékességek, melyek jobboldalát díszítették, 
azokat a szolgálatokat és jótéteményeket 
mutatták, amelyeket némelyek különös haj
landóságból gyakorolnak azok iránt, kikről 
tudják, hogy kiváló erényeikkel, vagy a 
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j ó Istennel való bensőséges viszonyukkal a 
többieket fölülmúlják. Valahányszor jót tesz 
..alaki lsten választottaival azért a kegye
lemért, melyben őket lsten részesítette, 
mindannyiszor új ékességgel díszíti az Úr 
j obboldalát. Vannak azonban olyanok is, 
akik ugyan Istenért szívesen tesznek jót a jó 
emberekkel, de a gonoszak vagy tökéletlenek 
hibáit szigorúbban ítélik meg s türelmetlen
~égükkel inkább megsebeznek, mintsem javí
tanak. Ezek úgy tűnnek föl, mintha öklükkel 
dühösen vernék az Úr sebeit. 

És hozzátette az Úr: ((vajha legalább 
barátaik sebeinek kinyomása által tanulnák 
meg némelyek, hogyan kell az én testemnek, 
az Egyháznak sebeit, vagyis felebarátaik 
hibáit orvosolni. Először gyöngén érintsék 
öket, azaz szelíd figyelmeztetéssei törekedje
nek hibáikat megjavítani. Mikor azután 
lúiják, hogy így nem mennek semmire, akkor 
lassanként szigorúbban feddjék s ilymódon 
gyógyíts:ík meg őket. De vannak, akik az én 
sebeimmel semmit sem törődnek, akik fele
barátjaik hibáit ismerik s azért megvetik 
öket, de azért egy szóval sem törekesznek 
megj avításukra, hogy valami kellemetlensé
gük ne legyen miatta. Kainnal ők is ezt az 
üres mentséget mondják : ((Talán bizony 
örzöje vagyok én az öcsémnek ?n1 Ezek olyan 
lapaszt tesznek az én sebeimre, amely nem 
gyógyítja meg, hanem még genyesebbé teszi 
sebemet és férgeket tenyészt benne, mivel 

1 Gen. 4, 9. 
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hallgatásaikkal nőni engedik felebarátjuk 
hibáit, melyeket talán egy-két szóval meg
javíthattak volna». 

«Vannak olyanok is, akik javítás céljából 
föltárják ugyan felebarátjaik hibáit, de ha 
aztán azt látják, hogy nem fenyítik meg és 
nem ítélik el őket mindjárt az ő tetszésük 
szerint, rögtön elkeserednek s méltatlan
kodva elhatározzák, hogy ezután semmit sem 
födnek föl és senkit sem feddnek meg. Azt 
azonban nem mulasztják el, hogy fele
barátaikat szívükben keményebben vádolják 
s néha még hírnevüket is elhomályosítják 
megszólásaikkal, a figyelmeztetésre és javí
tásra azonban nincs egyetlen szavuk sem. 
Ezek szintén olyan tapaszt tesznek sebeimre, 
amelyik kívül elfödi ugyan némileg a dagana
tot, de belül mintegy tüzes villával tépi és 
gyötri.)) 

«Akik pedig azt, amit megjavíthatnának, 
ha nem is rosszakaratból, de mégis gondat
lanságból elhanyagolják, úgy tűnnek föl, 
mintha lábamra taposnának. Akik csak a 
saját akaratukat kívánják tetszésük szerint 
teljesíteni, azzal azonban nem törődnek, 
hogy választottaim közül valaki megbotrán
kozik. Az ilyenek rángatják kezemet s tüzes 
árral kegyetlenül keresztülszúrják.)) 

(<Ismét vannak mások, akik a tökéletes és 
jámbor elüljárókat őszinte szívvel szeretik 
és szóval, tettel egyaránt megbecsülik. A ke
ményeket és tökéletleneket azonban lenézik 
s minden tettüket szigorúan ítélik és meg
vetik őket. Az ilyenek fejemnek jobboldalát 
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drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítik, fejem 
bal- és sebekkel borított oldalát azonban, 
melvet rajtuk kívántam megpihentetni, rész
yétl'Emül ellökik maguktól, sőt még kegyetlen 
ökölcsapásokkal is illetik. Vannak azután 
még olyanok is, akik az elöljárók gonosz tet
teinek hízelegnek, hogy így barátságukat 
megnyerjék és szabadabban élhessenek 
saját kedvteléseiknek. Ezek mintha nagy 
kínok között hátrafeszítenék fejemet és fáj
dalmaimon gúnyalódnának s bennük örö
wüket lelnék.» 

HATVANKETTEDIK FEJEZET. 

A lelki előhaladás és a lelkijavakban való 
részvételről. 

Midőn Gertrúdnak egy más valakit külö
nüsen ajánlottak, szakása szerint imádságba 
kezdett s azt óhajtotta megnyerni számára az 
Úrtól, hogy tegye az illetőt részessé mind
abban, amit virrasztás, böjt, imádság és 
más egyéb áhítatgyakorlat által őbenne ma
gában méltatlansága ellenére is kegyesen 
rnüvel. Az Úr ezt válaszolta : «közlöm vele 
mindazokat a jócselekedeteket, melyeket 
istenségem kegyessége érdemed nélkül cse
lekszik és mindvégig cselekedni fog benned,). 
Erre Gertrúd ezt mondta : (mlivel egész 
Anyaszentegyházad részes mindabban, amit 
az én méltatlan személyem és minden válasz
lottad által kegyes vagy művelni. l\li külö
nöset kaphat tehát a te szeretetedtől ez a 
lélek, mivel én különös szeretettel azt óhaj-
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tom, hogy részesüljön mindazokban a jó
téteményekben, melyeket nekem nyujtottál)). 
Az Úr ezt felelte : ((Az előkelő leány gyön
gyökből és drágakövekből művészi dísz
munkákat tud készíteni s vele magát is 
meg nővérét is fölékesíti. Ezzel atyjának, 
any jának s az egész családnak tiszteletet 
szerez. Ez a fiatal leány, aki magát a saját 
tervezésű ékszerekkel ékesíti, elismerést nyer 
mindazoktól, kik őt látják. De ö különösen 
szeretett nővérét is, bár hasonló, de nem egé
szen oly választékos ékszerekkel díszíti s így 
annak is nagyobb lesz a tisztelete, mint a 
többi nővéréé, akiket nem ékesített föl 
ugyanolyan módon. Hasonlóképen az Egyház 
is részesüljön ugyan mindazokban a jótéle
ményekben, melyeket bármely hivő kapott. 
Mégis annak, aki nyerte, legnagyobb hasznH 
van belőle s következőleg annak is, akiyel 
szeretetből külön meg akarja osztani, na
gyobb javára és előmenetelére szolgál)). 

Gertrúd ezután elmondta az Ürnak, hogy 
ugyanaz a valaki, aki a szentemlékű Mech
tild úrnönek1 betegségében többször eny
hületet szerzett a saját költségén, most mégis 
szomorúan panaszkodik, hogy kevés szalgá
latot tett neki. Nagy fájdalmára csak igen 
ritkán beszélt vele lelke üdvösségéről, mert 
attól félt,, hogy zavarj a vagy megerőlteti őt. 
Erre az Ur így felelt : ((azért a jóakaratért, 

1 Szent l\leehtildet. érti, aki nemrégen halt mE>g 
a helftai zárdában. 

276 



amelivel többször t:zíves bökezüséggel jót 
tett az én választottammal és szívesen tett 
volna még többet is, naponként fölszolgál 
nekem az asztalnál, mint egy méltóságos 
fejedelem csász.árjának. Mer~ gyönyörűs_ége
met találom mmdabban, am1ben az emhtett 
~Iechtild úrnő énekével nekem buzgón 
,;zolgúlt. Ezekben a szalgálatokban pedig 
azokból a jótéteményekből mei'Ített erőt, 
me l y eket az illető ételben, italban s más 
efelében iránta tanusított. Úgyszintén mind
azokban a gondolatokban, szavakban és 
cselekedetekben, amelyekkel valaha is bármi
féle szükségben közreműködött az én válasz
tottam javára. Azt a hiányt pedig, amely 
miatt panaszkodik -hogy ritkábbarr beszél
getett vele-, én magam fogom pótolni sze
retö völegény módjára, aki azt látja, hogy 
bútortalan jegyese nem mer kérni tőle olyant, 
amit pedig nagyon óhajtana, azért két.szere
ö!'>t adja meg neki. Azonfölül azért az együtt
érzésért, mellyel örömét találja mindazokban 
a jótéteményekben, melyeket választottarora 
kiárasztottam, lelke az égben örökre magába 
fogadja az én vúlasztottam lelkéből azoknak 
a jótéteményeknek visszasugárzását. Mert 
amiként a vízbe tüzö nap fényt vet a falra, 
úgy az én jótéteményemnek ragyogása azok 
lelkéből, kiket a földön különös kegyelmek
ben részesítettem, örökre fényt Yet azoknak 
n lelkére is, kik velük örömükben osztoznak)). 
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HATVANHARMADIK FEJEZET. 

Mily kedves az lstennek a gyakori szent
áldozás. 

Egy valaki az igazságért való buzgalmá
ban néha fölindult mások ellen, akik az ő 
ítélete szerint kelleténél kevesebb előkészü
lettel és buzgósággal és mégis nagyon gyakran 
járultak szentáldozáshoz. Ezt nyiltan is ki
fejezte előttük és így némelyiküket szavaival 
bátortalanná tett a szentáldozáshoz való 
járuláshan. Midőn egyszer Gertrúd ezért a 
valakiért imádkozott és megkérdezte az Urat, 
hogy mikép ítél felőle, így válaszolt az Úr : 
«Gyönyörűségem telik benne, ha az emberek 
fiaival vagyok. Ezt a Szentséget nagy szere
tetből hagytam nekik azért, hogy emlékeze
temet megújítsák és gyakrabban gondoljanak 
rám. Sőt még arra is köteleztem magamat 
e Szentségben, hogy a világ végéig híveimmel 
maradok. Ezért mindazok, akik valakit, aki 
nincs halálos bűnben, szavaikkal vagy Je
beszélésükkel visszatartanak tőlem, gátolják 
vagy megszakítják azt a gyönyörűséget, me
lyet bennük találhattam volna. Úgy tesznek 
ezek, mint az a szigorú nevelő, aki a király 
fiát visszatartja az alacsonyabb sorsú kor
társaival való társalgástól és játéktól, amely
ben a király fia nagy örömét lelné. Teszi pedig 
ezt azért, mert nézete szerint jobhan illik 
növendékéhez, ha királyi tisztelethen ré
szesül, mint ha labdával, vagy más hasonló 
módon játszik az utcánn. Erre Gertrúd így 
szólt: ((Uram, ha az ember föltenné magá-
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ban hogy jövőre óvakodni fog, vajjon meg
boc~átanád-e neki _mindazt., amit e tekintet
ben yétett?ll Az Ur ezt felelte: ((Nemcsak 
hogY megbocsátanám neki, hanem úgy ven
nén~ tőle, mint a király fia venné nevelőjétől, 
ha az derülten és kedveskedve hozná vissza 
játszani azokat a kortársait, akiket kevéssel 
előbb szigorúan visszautasítottn. 

HATVANNEGYEDIK FEJEZET. 

A buzgólkodás haszna. 

L~ertrúd egyszer imádkozott valakiért., 
kinek nyugtalanságot okozott, hogy néha 
t al án bűnt követ el azzal, hogy némelyek 
hanyagságát szigorúan veszi. Attól tartott, 
hogy az illetők példájukkal akadályozzák a 
szerzetesi élet és fegyelem előhaladását. 
A legjobb Mester azután ilyen oktatást 
adott Gertrúdnak : ((Ha valaki azt akarja, 
hogy buzgólkodása dicsöségemre legyen, 
neki magának pedig lelki növekedésére, úgy 
három dologra kell különösen törekednie. 
Először, hogy az illetőre, akit hanyagságaiért 
megfedd, mosolyogni tudjon, ha az illem és 
szükség úgy kívánja. Sőt a körülményekhez 
képest szerető szavakat szóljon hozzá és 
tettekben is szeretett.el szolgálja. Másodszor: 
óvakodjék attól, hogy olyan helyen tárja 
föl azokat a mulasztásokat, ahol semmi 
javulást sem lehet várni a vétkes részéről, 
~em pedig óvatosságat a hallgatók részérőL 
Harmadszor : hogy sohasem hallgassa el 
emberi tekintetből azt, amiről lelkiismerete 

279 



azt mondja neki, hogy valakit meg kell 
miatta feddnie. Inkább tisztán Isten dicső
ségére s a lelkek üdvösségére keresse az 
alkalmat, hogy szeretettel és eredménnyel 
segítse őket hibáik abbanhagyására. Ez eset
ben bizonyára elveszi jutalmát és pedig 
munkája, nem pedig az elért eredmény 
szerint. Mert ha nem lesz semmi sikere, 
abból nem lesz neki kára, hanem azoknak, 
kik nem hallgatnak rá, vagy ellenmondanak 
neki». 

Egyszer meg két személyért imádkozott 
Gertrúd, akik egymással szóváltásba elegyed
tek s akik közül az egyik azt hitte, hogy 
az igazságot védi, a másik meg azt,_ hogy 
a felebaráti szereletet szolgálja. Az Ur így 
válaszolt Gertrúdnak : «.'\1ikor egy jó atya 
azt látja, hogy gyermekei előtte játszanak 
és egymással tréfából vetekednek, néha el
nézi nekik és nevet rajtuk. Ha azonban azt 
veszi észre, hogy az egyik keményebben 
rátámad a másikra, azonnal fölkel és a 
hibásat erősen megfeddi. Hasonlóképen né
zem el néha én is, az irgalmasság Atyja, 
ha látom, hogy jószándékkal és szelíden 
vitatkoznak, jólehet szívesebben venném, 
ha mind a ketten a szív teljes békéjét él
veznék. De ha egyikük a másik ellen kemé
nyebben lép föl, bizonyára nem fogja el
kerülni atyai igazságosságarn büntető vesz
szejétn. 
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HATVA::--IÖTÖDIK FEJEZET. 

Az engedelmesség haszna. 

Gertrúd egy alkalommal arra kérte az 
Ct·at, hogy egyik elüljárójának bizonyos 
hibáját javítsa meg. Erre a következő 
választ nyerte : ((hát nem tudod, hogy nem
csak ennek, hanem mindazoknak, akik a 
szerzetnek élén állanak, vannak bizonyos 
hib{lik. Ezen a világon senki sem lehet hiba 
nélkül. Isteni jóságom és szeretetem, mellyel 
ezt a szerzetet kiválasztottam, megengedi 
ezt azért, hogy emiatt az összesek érdeme 
csodálatoskép gyarapodjék. l\Iert sokkal na
gyobb erényre mutat, ha annak engedel
meskedünk, kinek hibája nyilvánvaló, mint 
más olyannak, akinek cselekedetei mit1den 
tekintetben kifogástalanoknak látszanak>>. 
Erre Gertrúd így szólt : ((ámbár örülök 
Cram az alattvalók érdemeinek, mégis azt 
úhajtanám, hogy az elöljárók is híjával 
volnának a bűnnek, amelvet, amint félek, 
hanyagságaik miatt néha elkövetnekn. Az Úr 
ezt felelte: <<mivel ismerem minden hibájukat, 
megengedem, hogy azok sokféle gondjuk 
miatt néha nyilvánvalóvá legyenek, mert 
különben talán sohasem tennének szert oly 
nagy alázatosságra. Az alattvalók érdeme 
pedig egyaránt növekszik elöljáróik elő
menetele és hibái folytán, épen úgy növek
szik az elöljárók érdeme alattvalóik hibái és 
előmenetele következtében oly módon, mint 
ahogy a testben a különböző tagok egymás
nak kölcsönösen javára vannak». Gertrúd 
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ezen szavakból megértette az isteni bölcseség 
túláradó szeretetét, mellyel választottainak 
üdvösségét elrendezi. Még a hibákat is 
azért engedi meg bennük, hogy azok na
gyobb előmenetelükre szolgáljanak. Ha Isten 
jósága semmimásban sem tündökölne mint 
ebben, magáért ezért sem tudná őt az egész 
teremtés méltóképen dicsőíteni. 

HATVANHATODIK FEJEZET. 

Az ember tisztulása. 

Mikor ismét imádkozott Gertrúd egy
valakiért, akinek nagy nehézségei voltak, 
az Úrtól ezt a választ kapta : «ne csüggedj ! 
semmiképen sem engedem meg, hogy 
választottairnat nagyobb bajok érjék, mint 
amelyeket elbírnak. És nlindig ott vagyok 
mellettük, hogy fajsúlyukat mérjem. Amint 
az édesanya, rnikor gyermekét a tűznél 
melegíteni akarja, kezét mi_ndig a tűz és a 
gyermek között tartja. Epen úgy én is, 
mikor jónak látom, kísértéssel tisztitom 
meg választottaimat. Ezt nem romlásukra 
teszem, hanem inkább kipróbálásukra és 
üdvösségükrell. 

Gertrúd mikor megint imádkozott egy 
valakiért, akit valami hibában látott, vá
gyakozásában egyebek közt így szólt : Uram, 
bár a legkisebb vagyok teremtményid között, 
én mégis imád~ozom a te dicsőségedre ezért 
az emberért. Es te, aki mindenható vagy, 
miért nem hallgatsz meg engem?)) Az Ur 
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ezt felelte: «mindenhatóságom mindent meg
tehet ugyan, de kifürkészhetetlen bölcse
ségemben mindenre figyelemmel vagyok és 
nem teszek semmit ami nem illik. Valamint 
a földi király, akinek ereje és hatalma van, 
ha szívesen kitisztítaná is istállóját, azt még
sem végzi a saját kezével, mivel nem illenék. 
Úgy én sem téritek meg senkit a rosszból, 
melyet saját szabadakaratával választott, 
hacsak ö maga teljes lelkierejéből meg nem 
változtatja akaratát és magát szeretetre
méltónak és illedelmesnek nem mutatja 
elöttemn. 

HATVANHETEDIK FEJEZET. 

A szenvedések fölajánlása. 

Gertrúd egy alkalommal valakiért imád
kozott, akit nagyon lesujtott egy barátjának 
betegsége s az a félelem, hogy rövidesen 
elveszíti öt. Erről a következő oktatást vette 
az Úrtól : «ha az ember attól fél, hogy 
elveszti, vagy már el is vesztette egyik 
szeretett barátját, aki nemcsak a barátság 
vigaszát nyujtotta neki, hanem lelki elö
menetelét is szívböl szolgálta. Ezt a fájdal
mat, melyet emiatt szíve érez, teljes aka
rattal fölajánlja nekem olyképen, hogy bár 
módjában volna barátját megtartani, mégis 
szívesen lemond róla az én dicsöségemre. 
Ha inkább választja az én akaratom teljesü
lését azzal, hogy elveszti barátját, mintsem 
hogy a saját akarata teljesüljön és barátját 
megtarthatja, az ilyen lélek mégha csak egy 

2~3 



óráig tudná is szívét ilyen érzületre hajlítani, 
biztos lehet benne, hogy az én jóságom azt 
az áldozatot az után az óra után is oly 
nemesnek és oly tökéletesnek fogja meg
őrizni, aminő abban az órában az ö szívében 
volt. És minden nehézség, melyet késöbb 
emberi gyarlóságból szenved, örök üdvösségét 
fogja elősegíteni. Ha például ránehezedik 
szívére az a gondolat, hogy ilyen vagy olyan 
vigasztalást, vagy segítséget nyerhetett volna 
barátjától, akiről most le kell mondania ... 
Az ilyen gondolatoknak, melyek emberi 
gyarlóságból nyugtalanságot okoznak, az 
említett fölajánlás után oly hatásuk lesz 
a lélekben, hogy benne helyet készítenek 
az isteni vigasztalás számára. Én ugyanis 
annyi vigasztalást akarok lelkébe árasztani, 
mint amennyi nyugtalanító gondolatot en
gedtem szivébe jutni a mondott fölajánlás 
után. Mert az ember a földi élelben a jó 
lstennek sohasem adhat akkora áldozatot, 
hogy az én isteni vigasztalásom százszorasát 
ne adná neki vissza ebben az életben és 
ezerszeresét a túlvilágom. 

HATVANI"iYOLCADIK FEJEZET . 

.Az önfejűség káros volta. 

G ert rúd mikor ismét imádkozott egy 
nővérért, aki az isteni vigasztalás kegyelmét 
óhajtotta megnyerni, a következő választ 
kapta az Úrtól: ((az illető önmaga szolgál 
akadályul magának abh~m, hogy ne vegye 
kegyelmem édességét. En választottaimat 
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szeretetem kedves illatával vonom magam
hoz. Azért az, aki makacsul ragaszkodik a 
e.aját nézetéhez, olyan akadályt állít maga 
elé, mintha valaki ruhájával befognú az 
orrát, hogy a fűszet·ek illatát ne érezze . 
. -\ki azonhan irántam való szet·etethől le
monti a saját nézetét·öl és másét követi, az 
ilyennek annál nagyobb lesz az é!'deme, 
minél inkább legyőzi saját önfejűségét». 

HATVA~KILENCEDIK FEJEZET. 

A külsőt nem szabad többre becsülni a 
belsőn él. 

Egy alkalommal Gertrúd egy másik nővér·
ért imádkozott, aki sokszor nehéz helyzetben 
volt bizonyos dolgok miatt, melyeket neki 
kellett elintéznie. Erre vonatkozóan Gertrúd 
a következő választ nyerte az Úrtól: «a ne
hézségek megtisztították öt attól a hanyag
ságtól, mellyel emberileg gondolkozva, a 
külső hasznosságot néha többre becsülte a 
a belső előmenetelnéln. Gertrúd ekkor így 
:::zólt : «minthogy a külső javak segítsége 
nélkül nem tudunk meglenni, micsoda hibát 
követett el az a nővér azzal, hogy gondja 
volt arra, ami elsősorban őhozzá tartozik)), 
Az Úr ezt felelte: «egy előkelő leánynak 
tisztességére és diszére szolgál, ha palástja 
alatt különféle prémes ruha van. Ám ha 
megfordítaná a sorrendet., akkor az, ami 
előbb tisztességére és díszére volt, szégyenére 
és csúfságára lenne. Azért a leány anyja 
nem türvén, hogy leányát kinevessék, ha 
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máskép nem volna lehetséges, legalább egy 
lepellel takarná be öt fölül, hogy eszelösnek 
ne tartsák. Én is hasonlóképen gyöngéd 
szeretettel vagyok ezen leányom iránt s azért 
ezt a hibát különféle nehézségekkel takarom 
be, melyek az én engedelmemmel gyakran 
ugyanazon okból önhibája nélkül érik. Azon
fölül a türelem által még különös ékességgel 
is földíszítem öt. Az evangéliumban ugyanis 
azt parancsoltam, hogy először, azaz fő
képen az lsten országát és az ö igazságát 
kell keresni, 1 vagyis a lelkiekben való 
elömenetek. A külsö dolgokat azonban nem 
kell másodsorhan keresnetek, mert meg
ígértem, hogy ezeket hozzá fogom amazok
hoz adni)). 

1 Luk. 12, 31. 

Vége a harmadik könyvnek. 
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NEGYEDIK KÖNYV. 

A negyedik könyv tartalma. 
( Lansperger után. l 

Ez a negyedik könyv néhány kinyilatkoz
tatást tartalmaz, melyek az olvasót a keresz
tény tökéletességre oktatják. Megmutatja 
azonkívül, hogyan és minő áhítatgyakorla
tokkal tisztelhetjük az igaz Egyház szokása 
szerint Krisztust és a Szenteket, különösen 
ünnepeiken. Megmutatja továbbá, hogy mi
képen nyerhetjük meg a mi édes Közbenjá
rónk által mindazt, amit a magunk vagy má
sok számára kérnünk kell. Megtanuljuk, 
hogyan pótolhatjuk bőségesen, ami nekünk 
hiányzik s hogyan gazdagíthatjuk a mi sze
génységünket Krisztus életének és kínszen
vedésének gazdagságából. A buzgó lélek e gya
korlatokat nemcsak a jelzett ünnepeken vé
gezheti a maga és mások üdvösségére, hanem 
különbség nélkül minden időben. Azt is 
könnyen megérthetjük e könyvből, hogy mily 
kedves a jó Isten előtt az egyházi év, a Szent 
Mise és minden nyilvános istentisztelet. Egyes 
történések hasonlatokban és képekben van
nak megírva. Ez azért van, hogy Szent Gert
rúd, akit a jó lsten teljesen megvilágított 
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ugyan az ismeret fényével, mégsem tudta 
azokat, amiket ö maga megértett (mint lelkie
ket) másként kifejezni, vagyami értelmünk
nek fölfoghatóvá tenni. Ezért példázatok és 
a mindennapi dolgok hasonlatasságai által 
szól hozzánk, amint ezt a Szentírásban is 
látjuk. Egyébként ez a könyv is - mint 
n többiek mind - az isteni édesség csodála
to5 illatát árasztja. 1\Iegmutatja, minő gyön
géden szereti Isten az ö választottjait, mily 
bölcsen kormányozza öket, minő jósággal 
hívja vissza a tévelygőket s fogadja magához 
a megtérőkeL Megmutatja, hogy az ö isteni 
gondviselése sohasem hiányzik választottjai
nak, sőt ami nekik hiányzik, azt. a maga ér
demeinek kincstárából pótolja. 

ELSÓ FEJEZET. 

Előkészület az Úr születésére. 

Az Ú r szeniséges születésének vigiliáj a 
előtt való éjjel Gertrúd sok időt álmatlanul 
töltött. Igy virrasztva nagy örömöt érzett 
ennek a responzóriumnak szavain, amely 
így kezdő d ik : ((abból a rejtett la~ásból ... ll. 
Ekkor lélekben látta, hogy az Ur Jézus a 
legédesebb nyugalomban, békén pihen az 
Atyaisten keblén s felhőként szálltak feléje 
mindazok kívánságai, akik a jelen ünnepet 
nagyobb buzgósággal óhajtották megülni. 
Az Úr Jézus pedig az ö isteni Szívéböl mind
azon felhők felé csodás fényt árasztott, amely
lyel utat készített nekik, hogy hozzá jöhesse-
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nek. Mikor ezen az úton egyenként közeled
tek a jó Istenhez, megértette, hogy azok, 
akik alázatosan mások imádságaiba aján
lották magukat, mintegy kézen vezetve és 
mindkét oldalról támogatva, az ö isteni 
Szívének fényébe.!} tévelygés nélkül, egyenes 
úton siettek az Urhoz. Azok pedig, akik a 
saját igyekezetükben és imádságaikban biza
kodva törekedtek buzgón megülni az ünne
pet, néha utat tévesztve akadályra találtak. 
De azután visszatértek a helyes útra s Isten
hez közeledtek abban a világosságban, me
lyet rájuk kiárasztott. 

Gertrúd, mivel nagyon szerette volna 
tudni, hogyan hajolie az isteni jóság az egyes 
nővérekhez, úgy látta, hogy mindnyájan az 
atyai édesség nyugvóhelyére, az lsten Fiához 
vannak helyezve s ott mindegyikük a saját 
vágya és képessége szerint találja benne 
örömét. Egyik sem akadályozhatta a másikat, 
hanem mindegyik a maga vágya szerint oly 
teljes mértékben élvezte az Istent, mintha 
egyedül csak őneki adta volna oda magát az 
úr. Némelyek átkarolták öt mint gyenge 
Kisdedet, aki értünk emberré lett. 1\lások 
úgy viselkedtek iránta, mint hűséges jóba
ráttal, aki előtt szívük nlinden titkát föl
tárhatják. Ismét mások szívük egész boldog
ságában úgy kedveskedtek neki, mint ezer 
meg ezer közül kiválasztott egyetlen Vő-
legénynek. . 

Ekkor Gertrúd alázatosan az Ur lábaihoz 
borult és így szólt : «mi lehet, jóságos Uram 
az én elökészületem, vagy micsoda szolgálatot 

Dr. Dombi: Szent Gertrúd. 19 289 



tehetnék Boldogságos Anyádnak az ó szent
séges szülésének ezen az ünnepén, mikor még 
az ő hóráinak végzését is, amelyre pedig a 
szerzetesi fogadalom kötelez, elmulasztottam 
és pedig nem csupán testi betegség miatt, 
hanem saját hanyagságomból is». Erre úgy 
tetszett, hogy az Úr, megszánván az ő nyo
morúságát, minden egyes szót, melyet az 
advent folyamán Isten dicsőségére és a lel
kek javára akár tanításként, akár pedig 
vigasztalásként bárkinek is mondott, be
mutatta az ö Édesanyjának. Tette ezt mind
annak pótlására, amit iránta a köteles tisz
telet és szolgálat tekintetében Gertrúd el
mulasztott, mindazzal a gyümölccsel, amely 
azon szavakból egyik embertől a másik~a 
egész a világ végéig származhatik. Az Ur 
Anyja nagy örömmel fogadta ezt s úgy lát
szott, hogy csodálatoc; módon fölékesítette őt. 
Gertrúd erre hozzálépett és buzgón kérte, 
hogy egyszülött Fiánál kegyeskedjék érte 
esedezni. A Szent Szűz anyai jóságában legott 
hozzáhajolts azután Egyszülöttét édesen át
karolva és neki csókokkal kedveskedve, így 
könyörgött Gertrúdért : cea te szereteted ked
ves Fiam, az én szeretetemmel egyesülve, 
hajlítson téged hathatósan ennek a te szerel
mesednek kérésére)). Ezután Gertrúd maga 
szólította meg öt ezekkel a· szavakkal : 
<eÓ lelkem édessége, minden kedves között 
legkedvesebb szerelmes Jézusom !)) 

Ezen s a szeretet sugaJlta más hasonló 
szavak után így szólt az Úrhoz : <emicsoda 
gyümölcsöt hozhatnak ezek a szavak, me-
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lyeket az én nyom9rusagom csak ízetlenné 
tehet neked ?n Az Ur ezt felelte : «mit törö
dünk azzal, hogy miféle növény az, melyet a 
fűszeres vagy illatszeres szeleneébe tesznek, 
ha jól megrázva, ugyanazt az illatot adják? 
Hasonlóképen, ha valaki azt mondja nekem: 
Édesem, Szerelmem stb., bár az illető, aki 
így szól, saját nyomorúsága miatt méltatlan
nak tartja magát rá, istenségemnek édessé
gét megindítva, mégis csodálatos gyönyöríí
ség illatát árasztja felém. És arra is, aki az 
én édességemet hasonló s1.avakkal serkenti, 
az örök üdvösség illatát hintin. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Jézus születésének vigiliája. 

Gertrúd a következő napon a matutinum 
előtt egyideig virrasztott. Szívének keserű
ségében átgondolta az Úr előtt türelmetlen
ségének hibáját, melybe azok hanyagsága 
miatt esett, akik öt kiszolgálták. Mikor az 
első jeladást hallotta a matutinumra, föl
derült lélekkel dicsérte az Urat az első ha
rangszóra, mely az Úr születésének küszöbön 
álló ünnepét hirdette. És ekkor a mennyei 
Atya kedveskedve így szólt hozzá : cüme, szí
vedbe árasztom a bűnbánat érzelmét, me
lyet Egyszülöttern színe előtt előrebocsá
tottam, a világnak bűneiből való megtisz
títására, hogy téged is megtisztítson a bűnnek 
és hanyagságnak minden szeplöjétöl s méltó
képen előkészítsen az ünnepre>>. Gertrúd azon-
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ban még ezen ajándék vétele után is szomo
rúan forgatta szívében hibáját s azt gondolta, 
hogy Isten minden ajándékára méltatlan, 
mivel kiszolgálóinak oly csekély mulasztása 
is oly nagy türelmetlenségre ragadta. Ekkor 
az isteni irgalmasság a következő oktatásban 
részesítette öt : minden gondolat, mellyel 
az ember szomorkodva jóváteszi hibáját 
méltóan végzett b ü n bánat után, melyröl az 
Irás azt mondja : <<Ha azonban a· gonosz bün
bánatot tart minden elkövetett vétke fölött ... 
semmi elkövetett gonoszságról nem emléke
zem meg>>,l a legjobb előkészület Isten kegyel
mének elnyerésére. 

lVIikor pedig a második harangszókor ha
sonlóképen dicsérni akarta Gertrúd az Urat, 
az Atyaisten így szólt hozzá : <dme, ismét szí
vedbe öntöm azt az érzületet, melyet előre 
küldöttem Fiam színe előtt az emberi gyarló
ságból származott hibák orvoslására s ez 
benned is megjavítja mindazokat a hibákat, 
melyek előmeneteledet gátolják. Vannak 
például olyan hibák, melyeket fölismerve, ma
gában az ember megalázódik és bünbánatot 
érez. Ezek az ember üdvösségének gyarapí
tására szolgálnak. Ilyen hibákat néha még 
legmeghittebb barátaimban is megengedek, 
hogy így erényekben gyakoroljam öket. De 
vannak másféle hibák is, amelyeket fölismer 
ugyan az ember, de azért semmibe sem vesz, 
sőt ami még rosszabb, néha oly módon vé
dekezik, mintha igaza volna. Nem akar belő-

I Ezek. 18, 21-22. 
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Jük javulást meríteni. Az ilyen hibák miatt 
nagy veszedelem és örökös kár éri az embert. 
A te lelked azonban most teljesen megtisz
tult tőlük>>. 

A harmadik harangszóra pedig - mikor 
hasonló módon törekedett Gertrúd az Urat 
dícsérni - a mennyei Atya odaajándékozta 
neki mindazokat az erényeket, melyeket 
Egyszülöttének születése előtt már elörekül
tlött a vatl·iáJ•káknak, prófétáknak és más 
híninek szívébe, hogy az ö eljövetele után 
vágyakozzanak. Az alázatosságot, vágyódást, 
i!'meretet, szeretetet, reményt és hasonlókat, 
hogy így előkészítve, méltóan ülhesse meg 
Gertrúd is ezt az ünnepet. Ezekkel és más 
erényekkel mint megannyi csodálatosan ra
gyogó csillagokkal ékesítette föl Gertrúdot az 
Úr és maga elé állítva, így szólt hozzá: «mit 
választasz inkább, leányom? Azt-e, hogy én 
szalgáljak neked, vagy azt, hogy te szol
gálj nekem ?n Két módja volt ugyanis annak, 
hogy a jó Istent élvezze. Az egyik az, hogy 
lelkének elragadtatásában egészen elmerült 
a jó Istenbe. De ebből az élvezetből igazság 
szerint csak keveset tudott felebarátjainak 
javára elmondani. A· másik mód pedig az, 
hogy elméjét a Szentírásról való elmélkedé
sekkel élesít ve, értelme Isten segítségével oly 
csodálatos ízt és gyönyörűséget élvezett, 
hogy ezzel másokn1;1k is javára válhatott. 
Ez volt az, amit az Ur tőle kérdezett, hogy ö 
szelgáljon-e Gertrúdnak az első módon, vagy 
pedig Gertrúd szolgáljon neki a második 
módon. Mivel Gertrúd nem kereste a magáét, 
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hanem azt, ami az ö Uráé Jézus Krisztusáé, 
inkább választotta azt, hogy fáradsággal 
s~olgáljon az ő dicsőségére, mintsem hogy az 
Ur édességének élvezetében csak a maga gyö
nyörűségét keresse. Ezt a választását az Úr 
a legnagyobb szeretettel fogadta. 

Mikor a kóruson megkezdték a matutinu
mot, ezen szavaknál : «Istenem, figyelmezz 
segítségemren, Gertrúd Isten segítségéért ese
dezett. Ennél a vel'snél pedig: «Nyisd meg 
Uram ajkamat», melyet háromszor énekel
nek, az Atyaisten mérhetetlen mindenható
ságát, a Fiúisten kifürkészhetetlen bölcsesé
gét és a Szentlélekisten kegyes jóságát üdvö
zölte és teljes szívvel, egész lélekkel és min
den erejével alázatosan imádta az egy Istent 
a Hárornságban és a Háromságot az Egység
ben. Azután a zsoltár következő öt versé
nél: <<Uram, mennyire megsokasodtak» ... 
Gertrúd J é z us kivirágzott sze nt sebei h ez 
lépett és gyöngéden csókolgatta azokat. 
Ugyanazon zsoltár hatodik versénél az Úr 
lábaihoz borulva imádta öt s mélységes hálát 
adott neki minden bűnének teljes elenge
dé~;éért. A hetedik vers imádkozásakor az 
Úr kezeinél mondott köszönetet mindazért 
a jótéteményért, amelyben őt Istennek meg 
nem érdemlett jósága valaha részesítette. 
A nyolcad_ik versnél forró áhítattal üdvö
zölte az U1 szentséges oldalának szeretet
sebét. A <<Dicsöség az Atyá-náb> tisztelettel 
hajolt meg, hogy minden teremtménnyel 
együtt dícsérje a tündöklő és mindig nyug
vásban lévő Szentháromságot. És a : <<mi-
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képen kezdethen va lal> szavaknál Jézus Szí
véhez lépett, bensőséges szeretettel üdvö
zölte és magasztalta őt azért, hogy benne a 
leateljesebb mértékben föl van halmozva a 
m~gfoghatatlan istenség minden gazdag
sága. 

Ezután a «Jertek, örvendezzünk» kezdet ű 
zsoltár első versére Gertrúd az Úr ballábá
nak sebéhez borult és ott elnyerte minden 
h ü nének tökéletes bocsánatát, melyeket gon
dolatban vagy szóhan elkövetett. J obbláhá
nak sebénél pedig a második versre elnyerte 
mindannak a pótlását, amit a szent gondola
tok és szavak tökéletessége tekintetéhen el
mulasztott. Az Úr áldott kezének balsebé
nél, a harmadik versre, elnyerte mindannak 
a bocsánatát, amit vétkes cselekedetekkel 
követett el. Azután az Úr kezének johbsebé
nél, a negyedik versre, mindannak méltó 
pótlásában részesült, amit cselekedetekben 
elmulasztott. Végezetül, az ötödik versre, az 
Üdvözítő szentséges oldalsebéhez járult, 
amely minden jónak túláradó bőségét fog
lalj a magában. Áhítattal megcsókolta és 
abban a rózsavízben, melyet a katona 
lándzsája fakasztott belőle, minden szenny
töl megtisztulva, fehérebb lett a hónál. Az a 
drágalátos vér pedig fölékesítette öt min
dennemű erénynyel s a belöle kiáradó füsze
res illat belevonta öt magába a minden jónak 
forrásába. Erre, úgy ahogy előbb, elénekelte 
a «Dicsőség az Atyának>> az imádandó Szent
háromság tiszteletére és dicsöségére és a 
(fm iképen kezdetben vala>> szavaknál Jézus 
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Szívével fejezte be, amely az egész kiáradó 
istenséget magában foglalja. 

A többi zsoltárok éneklése alatt ~edig az 
erények ruhájában állt Gertrúd az Úr előtt, 
melyet ragyogó csillagokhoz hasonló fényes
ség ékesített. És mikor a jó Istenre irányította 
vágyódását azért, hogy Jézus születésének 
dicsőségében mindaz, amit testileg vagy lel
kileg végez, a mindenkor imádásraméltó 
Szentháromság legfőbb dícséretét visszhan
gozza, a Laudes-re való jeladáskor így szólt 
hozzá az Cr: ((amint ezen harangak hangja 
előre hirdeti az én születésem ünnepét, azon
képen megadom neked, hogy mindabban, 
amit e napon cselekszel akár énekelve, ol
vasva, imádkozva, elmélkedve, akár pedig 
külső munkával, úgymint étkezéssel, alvással 
s más hasonlóval, a Szentháromságnak zen
ged dícséretét. Igy egyesülsz az én vágyódá
sommal és szeretetemmel, amellyel mindig 
Atyám akaratát teljesítettem és soha attól el 
nem tértem. 1\likor pedig J'!leggyujtották az 
oltáron a hét gyertyát, az Ur a Szentlélek hét 
ajándékának ékességét adta Gertrúd lelkének, 
amennyire befogadhatta, abban a méltóság
ban, amint magát Jézus Krisztust ékesí
tették. 

Gertrúd ezután arra kérte az Urat, hogy 
azért a leereszkedésért, hogy istállóban szüle
tett, kegyeskedjék az ő szíyét is tetszése sze
rint elrendezni. A jóságos Ur ismét szeretettel 
hajolt kérésére és mintegy tetőzet és falak 
gyanánt helyezte el benne mindenhatóságát, 
bölcseségét és jóságát. Közöttük mint ott-
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honában csodálatos lelki örömöt érzett, 
mivel úgy látta, núntha az egész tetőn és 
falakon kedves hangú csengetyűk alakjában 
csüngnének mindazok a cselekedetek, melyek 
Isten mindenhatóságának, bölcseségének és 
jóságának segítségével valamely emberben 
Yégbementek. Gertrúd míg ezt a gyönyörű
séget mint valami, mennyei örömöt élvezte, 
megjelent neki az Ur Jézus, új ajándékokban 
részesítette őt és a mennyei fejedelmek kísé
retével ott letelepedett. Gertrúd erre két
százhuszonötször elmondta : «Dícsérlek, 
imádlak» és pedig azzal a szándékkal, hogy 
az egyes kis imádságokkal nlinden egyes tag
jának szolgálatát belevonja Isten dícsére
tébe. Ekkor úgy tetszett neki, hogy az Úr 
bizonyos szelíd öleléssel külső és belső érzé
keit egyaránt csodás módon megtisztította s 
megtisztítva megújította s megújítva az ö 
szentséges érzékeivel való egyesülésben hat
hatósan megszentelte. 

Mikor jelt adtak a kapitulumra, Gertrúd a 
harangszókor ismét dicsérte az Urat és hálát 
adott neki azért, hogy a kapitulumon szemé
lyesen jelen lenni kegyeskedik, amint azt a 
boldog emlékű Mechtild nővérnek kijelen
tette. Ekkor lélekben látta, hogy az Úr ama 
buzgóságért, mellyel az említett kinyilatkoz
tatás következtében a társulat legtöbb tagja 
Yágyakozott a kapitulum után, nagy örömmel 
várta a konvent érkezését. Az apátnő helyére 
ülve, az ő szent személyében csodálatos mó
don uralkodott fölötte isteni fölségének dicsö-

297 



ségében. Eközben a boldog lelkek sokasága 
vette öt körül és királyi székén a trónusok 
kara szolgálta öt. Mikor a konvent leült, az 
Úr mintha csak az örömtől nem tudná magát 
tartóztatni, így szólt : «íme, megérkeztek az 
én kedves jóbarátairnn. Mikor pedig az egyik 
ujoncnövér azt olvasta: ((adass, Uram, ál
dást» és az apátnő vál?szolt : ((az ö parancsai
nak útjáran, ... az Ur kiterjesztvén tiszte
letreméltó kezeit, megáldotta a konventet és 
így szólt : dstennek, az én Atyámnak nún
denhatóságából beleegyezésemet adom hozzán. 
És mikor a nővér folytatta: ((Jézus Krisztus, 
az élő lsten Fia, Júda Betlehemében szüle
tett>>, a szent angyalok rninden kara kimond
hatatlan örömmel telt el annak hallatára, 
hogy Uruknak, Istenüknek és Királyuknak 
mézzelfolyó születését hirdetik s iránta való 
tiszteletből földre borulva imádták öt. 

Mikor pedig a konvent a ((Könyörülj raj
tarn Istenn zsoltár éneklésekor szokás szerint 
leborult, az őrangyalak a ráj_uk bízottak 
szívét örömrnel mutatták be az Urnak. Ekkor 
úgy tetszett, hogy az Úr minden ((Könyörülj 
rajtarr1»-nál mindegyiküktöl egy összegön
gyölt köteléket vett át s azt keblére helyezte. 
Azok szívének fölajánlásánál, akik forrób
ban szerettek, a szerájok karából való angya
lok szalgáltak az Urnak úgy, hogy karjait 
tartották és a szíveket elkészítették. Mikor 
pedig olyan szíveket mutattak be neki, 
rnelyek Isten ismeretében jobban meg vol
tak világosítva, a kenibak karából való an
gyalok teljesítettek szalgálatot az ú r előtt. 
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Mikor meg azok szívét, akik az erényekben 
jobban gyakorolták magukat, ebben az erők 
karából valók működtek közre. 

Igy szolgáltak az Úrnak sorban az angyali 
karok, mikor olyan szívek fölajánlására ke
rült a sor, melyek erényeikkel hozzá
juk hasonlítottak. Azoknak a szívét azon
ban, akiket az említett kinyilatkoztatás 
sem indított különös buzgóságra, nem az 
angyalok nyujtották oda az Úrnak, hanem 
úgy látszott, hogy saját testükben a földön 
voltak elterülve. 

~kkor Gertrúd lelkének alázatosságában 
az Urhoz járult és az első «Könyörülj rajtam, 
Istenn-t, melyet a saját személyükért szok
tak mondani, a következő szavakkal aján
lotta föl neki: cáme, drága Jegyesem, én 
önként lemondok a magam részéről és föl
ajánlom neked ezt a zsoltárt a te örök dicső
ségedre, hogy érte a te isteni tetszésed szerint. 
jót tégy azokkal, akik neked és nekem külö
nös barátai_nk.>> Ezt a neki nyujtott aján
dékot az Ur egy ragyogó fényű drágakő 
alakjában fogadta el és annak az ékszernek 
közepébe helyezte, melyet mellén viselt s 
amely drágakövektől ragyogott és arany
virágokkal volt a legváltozatosabb módon 
díszítve. Eközben így szólt Gertrúdhoz : 
cdme, a szeretetnek ezt a drágakövét, melyet 
most nyujtottál nekem, azért magasztaltam 
föl ennek az ékszernek közepén, hogy min
denki, aki a te imádságaidba ajánlja magát, 
Yagy legalább gondolatban közbenjárásodat 
óhajtja, üdvösséget nyerjen, mint ahogy a 
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kígyóktól megmart zsidók meggyógyultak 
annak a rézkígyónak láttára, melyet Mózes
sel fölemeltettem a pusztában. 

1\likor pedig a zsoltárok végeztével akon
vent bocsánatké1·ésre fölkelt, két dicsőséges 
szellem jelent meg, akik egy aranytáblát 
hoztak s azt az Úr előtt kiterjesztették. 
Ekkor az Úr megoldotta a keblén össze
gyüjtött kötelékeket slegott láthatóvá lettek 
azon a táblán a zsoltároknak és imádságok
nak ös~zes szavai, melyeket a konvent mon
dott. Elénk és csodás Yáltozatosságú drága
kövek alakjában rendkíYüli fényben ragyog
tak és mindegyik nagyon kedv_es hangot 
adott. Ez azt jelentette, hogy az Ur mindazt 
a gyümölcsöt, mely a zsoltárok bármely 
szavából az egész Egyház javára származik, 
kétszeresen adja vissza azoknak, akik mon
dották. Megértette Gertt·úd, hogy az Ür 
mindezt amiatt a különös buzgóságért cse
lekszi, melyet a szerzet tanusított, mert. 
tudta, hogy az Úr azon a napon mindig 
elnökölni fog a kapitulumon. 

1\likor pedig fölolvasták a táhlát, melyen 
azok nevei voltak, akik a matutinumon éne
kelni vagy olvasni fognak, az Úr mindazokat, 
akik buzgón törekedtek hallgatni, hogy mi 
van nekik előírva, barátságos tekintetre mél
tatta és fejének bólintásával üdvözölte. De 
akik szomorkodva forgatták elméjükben, 
hogy miért nem írták elő nekik is ezt vagy 
azt a reponzóriumot, azoknak állát nyájasan 
megfogta az Ür és szeretetreméltó jósággal 
vigasztalta öket. Ennek láttára Gertrúd így 
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szólt az Úrhoz : «Ó Uram, ha a testület 
tudná, hogy ily kegyes jósággal tekintesz 
rájuk, akkor nagyon szomorúak lennének 
azok, akik nem hallották nevük fölolvasá
sút>J. Erre az Or így válaszolt: ccaki szívesen 
olvasna vagy énekelve ha tudna és szo
rnorkodik azon, hogy nem képes rá, azt én 
épen olyan kedves vigasztalásban részesitem 
" jóakaratát aképen jutalmazom, mintha 
végrehajtotta volnan. Es hozzátette az Úr : 
·cha valaki hallja, hogy valamiért föl van 
írva és fejével együtt akaratát is maghajtja 
azzal a szándékkal, hogy azt az én dicső
ségemre szívesen megtenné és azzal a kérés
sel fordul hozzám, hogy annak méltó csele
kedetére segítsem : ahányszor ezt teszi, any
nyiszor fogja magán hathatósan tapasztalni 
az én jóságomat, mely nem állhatja meg, 
hogy csókot ne nyomjon lelkére». 

A konvent ezután a rend szabályai szerint 
a priornőtől kezdve vallomást tett mulasztá
sairól az apátnő előtt s mikor a föloldozá~t 
tőle megnyerte, meghajtotta magát. Az Ur 
ekkor barátságosan hozzátette : cclstenségem 
erejével én is föloldozlak benneteket mind
azoktól a mulasztásoktól, melyeket most 
az én jelenlétemben megvallottatok. Ha 
emberi gyarlóságból ismét elkövetnétek 
ugyanazokat, mindig irgalmasabbnak és a 
bocsánatra készségesebbnek fogtok engem 
találn in. 

Ezután a nővérek a hét bűnbánati zsol
tárt mondták el szakott módon a bűnökért 
és mulasztásoké!"t. Minden szó gyöngyök, 
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de homályos gyöngyök alakjában sorako
zott az előbb említett táblán az élénk és 
ragyogó drágakövek körül. Gertrúd meg
értette lélekben, hogy a bánatzsoltárok azért 
látszottak homályos gyöngyök alakjában, 
mert a konvent csak szokáshól, nem pedig 
különös buzgóságból recitált a azokat. J e
gyezzük meg tehát, hogy ámbár a szokásból, 
kötelességszerűen végzett áhítatgyakorlatok 
is az Úr szeme elé kerülnek érdemeink gyara
pítására, de mégis sokkal nemesebb és ked
vesebb lesz az, amit benső buzgósággal 
végezünk. 

Vesperás alatt, mikor a himnuszban azt 
énekelték : «Dicsőség neked, Uramn, Gertrúd 
látta, hogy az angyalok nagy sokasága röp
köd a konvent körül és vele együtt lelke
sedve énekli ugyanazt a ve:r;set. Ekkor meg
kérdezte az Urat, micsoda hasznuk van az 
embereknek abból, hogy az angyalok az ö 
dicsőítő énekükhöz csatlakoznak és velük 
együtt zengik a zsoltárokat. Erre azonhan 
nem kapott választ az Úrtól. Mikor azután 
buzgóbban kutatott utána, végre isteni su
gallatból megértette, hogy amikor a szent 
angyalok a földön jelen vannak a mi ünne
peinken, arra kérik az Urat : engedje, hogy 
azok, akik buzgóságban hasonlók akarnak 
lenni őhozzájuk, a szív és a test igazi tiszta
ságában is egyformák legyenek velük. 

Vesperás után szokásszerűen a Boldogsá
gos Szűz képével ereklyéket hordoztak körül. 
Gertrúd szomorúan forgatta szívében, hogy 
betegségtől akadályozva, ·· sem szolgálatot, 
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sem imádflágot nem végzett az ádventi idő
szak ala:tt, hogy azt a Szűzanyának ezen az 
édes ünnepen fölajánlhatná. De a Szent
Iéieldől kioktatva, Jézus Krisztusnak leg
nemesebb és legédesebb Szívét mutatta be 
a tisztaságos Anyának, hogy ilymódon 
pótolja minden mulasztását. Az áldott Szűz 
a legnagyobb örömmel fogadta ezt és lát
tára oly gyönyörűséget érzett, mely minden 
szolgálatért és tiszteletért kárpótoita Ger
trúdot. Ez az egyedül méltó és minden jót 
magában foglaló Szív minden kívánnivalók 
összességét nyujtotta neki, amit csak valaki 
áhítatával és imádságban való buzgóságá
val valaha az ö anyai tiszteletére bemutat-
hatott. -

HARMADIK FEJEZET. 

Az úrnak mézzelfolyó születése. 

Gertrúd a matutinum alatt ugyanazokat 
a gyakorlatokat törekedett végezni, melye· 
ket a megelőző éjjel. Az Úr, ki hű szolgála
táért meg akarta öt jutalmazni, egészen 
magába vonta öt. lstenségének csodálatos 
édes kiáradásával betöltötte lelkét, majd 
pedig Gertrúd lelkének az Istenbe való hálás 
visszaáradása által minden egyes zsoltárnál 
és responzóriumnál kimondhatatlan és meg
becsülhetetlen édesség élvezetével táplálta 
őt. Mialatt Gertrúd ebben a gyönyörűség
ben rendkívül nagy örömét találta, észre
vette, hogy a konvent az Urat, a királyok 
Királyát isteni fölségének magas trónján 
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tisztelettel körülállja és nagy áhítattal végzi 
az ő tiszteletére és dicsőségére a malutinn
mot. Ekkor megemlékezvén többekről, akik 
magukat imádságába ajánl<=!tták, lelkének 
alázatosságában így szólt az Urhoz : ((hogyan 
illik hozzám, méltatlanhoz, hogy imádkoz
zam azoké1-t, akik előtted nagy fáradsággal 
és áhítattal zsoltároznak és téged dicsérnek, 
míg én betegségtől visszatarlva, egyá!talán 
nem tudom azt tenni, amit ők ?n Az ·U r így 
válaszolt : (<nagyon jól imádkozhalsz értük, 
mert én fogadtalak téged magamhoz és atyai 
jóságom keblére helyeztelek, hogy kieszkö
zöld és megnyerd mindazt, amit lelked óhajtn. 
Gertrúd így felelt : uUram, ha tetszik neked, 
hogy imádkozzam értük, arra kérlek: jelölj 
ki erre egy órát, mikor hűségesen a te dicső
ségedre, őnekik pedig hasznukra tehessem 
s ne legyek gátolva annak a mennyei lako
mának élvezetében, amellyel most kegyes 
vagy engem táplálnin. Erre az Úr ezt felelte: 
((ajánld mindegyiküket isteni bölcseségemnek 
és szeretetemnek, melyek arra indítottak, 
hogy az Atyaisten kebléről az ember meg
váltására a földre szálljakn. Mikor azután 
kegyeskedett megnevezni az egyeseket, akik 
neki ajánlották magukat, a jóságos Úr 
isteni szeretetének édességétől indíttatva és 
isteni bölcseségének világosságában szem
lélve mindegyiknek szükségét, szerető rész
véttel segített rajtuk. 

Megjelent a fönséges Szűz Anya is, amint 
a mennyei dicsöségben fölmagasztalva Fia 
mellett ült. Mikor a «Leszállott mennyekbőln 
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kezdetű responzóriumot énekelték, ezek a 
szavak arra a kegyes leereszkedésre emlékez
tették az Urat, amellyel az Atya kebléről 
leszállt és a sértetlen Szűz méhén keresztül 
a mi nyomorúságunk számkivetésébe jött. 
Azért szeretettől lángolva, elragadó ked
yességgel és mosolygó szemekkel tekintett 
Szűz Anyjára, aki e szeretetnek lángolásából 
lelke mélyéig megindult. Ekkor az Úr a 
legédesebb csókot nyomta Szűz Anyja aj
kára, amellyel mindazt az örömet, melyet 
szentséges embersége szerint a földön v~laha 
érzett, mintegy kétszeresen fölújította Edes
anyja számára. 

Mily sugárzónak tűnt föl a dicsőséges 
Szűz a maga szeplőtelenségében, mint a 
legtisztább kristály. Egész bensejét áthatotta 
és betöltötte az istenség ragyogása, mint 
ahogy a különböző színű selyembe takart 
arany szokott fényleni a kristályon keresztül. 
Látható volt az ő virágzó Kisdede is, a föl
séges Atyának Egyszülötte, amint a Szűz
anya szívén vágyódó örömmel pihent. Gert
rúd ebből megértette, hogy amint Krisztus 
embersége szűzi tejjel táplálkozott, úgy 
istensége a legártatlanabb és legszeretőbb 
szív ti~ztaságának élvezetében gyönyörkö
dött. 

Mikor pedig a tizenkettedik responzó
riumnál : «az Ige testté lőnn - az Úr meg
testesülése iránt való tiszteletből a konvent 
mélyen meghaj olt, Gertrúd hallotta, amint 
az Úr így szólt : «ahányszor hálás szívvel 
meghajtja magát valaki ezekre a szavakra s 
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megköszöni nekem, hogy iránta való szere
tetből emberré lettem, ugyanannyiszor haj
tom meg magamat én is őfeléje és szívern 
mélységes érzelmével kétszeresen fölajánlom 
az Atyaistennek boldog emberségern min
den gyümölcsét azon ember örök boldog
ságának növelésére. 

Ennek a responzóriumnak végén, ennél 
a szónál : «és igazsággalll - Szűz Mária szű
zességének és anyaságának kettős ékességé
ben odalépett a jobboldali karnak első nő
véréhez, jobbkarját annak válla köré fonta, 
szelíden magához ölelte öt s lelkéhez szorí
totta azt a nemes Kisdedet, aki szebb mint 
az emberek fiai. És így végig járva az egész 
kart, kedves öleléssel mindegyikük lelkéhez 
hozzá szorította a szeretetreméltó, kedves 
isteni Gyermeket. Midön mindnyájan lelkük 
karjai között tartották öt, úgy tetszett, 
hogy némelyik nagy gonddal és gyöngédség
gel mint egy puha vánkossal pólyázták be. 
Mások azonban kevésbbé óvatosan tartották 
a fejét s kényelmetlenüllecsüngni engedték. 
Gertrúd ebből megértette, hogy azok, akik 
örömmel adták oda akaratukat a jó Isten
nek mindarra, ami neki tetszik, ezek Jézus 
fejét jóakaratukkal mintegy puha vánkosra 
fektetik. Azok pedig, akiknek akarata vala
miben hajthatatlan és tökéletlen volt, a 
Gyermek fejét kegyetlenül lecsüngni hagy
ták. Tisztítsuk meg tehát szeretteírn szívün
ket és lelkiismeretünket minden eBenkezés
től és ajánljuk föl örömmel és teljes akarat
tal az Urnak tetszésére, aki mindenben for-
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rón óhajtja a mi előhaladásunkat. Ne zavar
juk meg mégcsak egy pillanatra sem ennek 
az édes-kedves Kisdednek pihenését, aki 
olY kegyesen hozzánk hajolt és szívünkbe 
belenyomta önmagát. 

:\likor pedig Szent Mise alatt Glória köz
ben ezt énekelték : <<Máriának elsőszülöttjenl 
- Gertrúd azon gondolkozott, hogy az 
("rat egyszülöttnek kellene helyesebben mon
dani, nem pedig elsőszülöttnek. Hiszen a 
sértetlen Szűz nem szült mást, mint csak 
ezt az egyetlent, akit a Szentlélektől volt 
méltó méhébe fogadni. Azért a Boldogságos 
Szűz kedves jósággal így válaszolt neki : 
«nem egyszülöttnek, hanem Elsőszülöttnek 
nevezhető legmegfelelőbb módon az én édes 
Jézusom, akit először hoztam világra és 
utána, vagy inkább őáltala választottalak 
és szültelek az anyai szeretet szívében mind
nyájatokat, neki testvéreiül, nekem magam
nuk pedig gyermekeimüh. Fölajánláskor pe
dig megértette lelkében Gertrúd, hogy a 
szerzet egyes tagj~i imádságaik ajándékát 
ajánlották föl az Urnak, melyeket ádvent
ben végeztek. Némelyek közülük a Gyermek 
ölébe nyujtották, aki benyomódott lelkükbe. 
Ezek mindegyikéhez odament a Boldogságos 
Sz űz a saját helyükre. Szeretettel segített 
nekik azzal, hogy szeretett Fiának ölét és 
kezeit előkészítette a neki nyujtott ajándé
kok elfogadására. 

Gertrúd azután úgy látta, hogy egyesek 
1 Ezek a szavak azon kor szokása szerint be

toldás volt a Glória liturgikus szövegébe. 
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a kar elején az oltárhoz lépnek és ott ajánl
ják föl imádságaikat a Szűzanyának, aki 
Gyermekét ölében tartotta. i\Iivel imádsá
gaik átvételére a picinyke Gyermek nem 
volt előkészítve, úgy tett, núntha gyönge
sége miatt nem tudná azokat elfogadni. 
Gert1·úd ebből megértette, hogy akik a kis 
Jézus ölébe helyezték ajándékaikat, azok 
voltak, akik szívükben áhítattal figyeltek 
az lirra mint lelkileg születettre s akiknek 
a Boldogságos Szüz szolgálni és segíteni Ját
szott, amennyiben velük együtt örült buz
góságuknak és üdvösségüknek. J\Iíg ellen
ben azok, akik csak: az annakidején Betle
hemben született ll rra gondoltak, a kar 
közepén léptek az oltár felé és ott mutatták 
be ajándékukat a Szűzanyának. 

Gertrúd ezután a dicsőség Királyához lé
pett és fölajánlotta neki - amint kérték 
némelyek - az ünnep előtt végzett rövid ke 
kis imádságait és másoknak jóakaratát, akik 
szívesen végeztek volna hasonló dolgokat, 
ha fontos okok nem akadályozták volna őket 
benne. Gertrúd azért megértette lélekben, 
hogy az áhítattal végzett imádságok az előbb 
említett táblán drága gyöngyök alakjában 
sorakoztak. Azoknak a jóakarata pedig, akik 
szívesen C:'lelekedtek volna hasonlót, ha bi
zonyos hasznosabb dolgok nem gátolták 
volna öket, sőt még bánkódtak is hanyagsá
gukon és megalázták magukat, - ezeknek 
a jóakarata abba a díszes nyakláncba fogJa
lódott, mely az Úr 1nellét ékesítette. Ennek 
l'olytán az isteni S::.ívht·z való járulás g~:ümöl-
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csében részesültek olyképen, mintha valaki 
kulccsal kinyit egy szekrényt s abból külön
féle gyönyörködtető dolgokat szed elő. 

l\EGYEDIK FEJEZET. 

Szent János apostol és evangélista. 

~zen t János apostol és evangélista egy 
ádventi napon imádság közben megjelent 
Gertrúdnak sárga ruhába öltözve, melybe 
windenfelül ar·anv sasok voltak beszöve. 
Ez azt jelentette,· hogy noha már életében 
szemlélődés közben lelkileg elragadtatva 
maga fölé emelkedett, saját kicsiségének 
megismerése folytán mégis az alázatosság 
völgyébe törekedett leszállani. Gertrúd mi
kor az ö ékességét figyelmesebben szemlélte, 
úgy látszott, hogy az arany sasok alatt va
lami piros szín tűnik elő, amely egy kissé 
mindenünnen előcsillogott. Ez azt jelképezte, 
hogv Szent János elmélkedéseinek sorrend
jéte 'az Úr kínszenvedésének emlékezetével 
:-:zokta kezdeni, amelyet saját szemeivel Iá
t ott és szívéhen benső részvéttel átérzett. 
És így lassanként előbbre és előbbre haladva, 
az isteni fönség maga~súgához repült föl 
s meg nem rebbenő lelki szemekkel tekin
tett bele az igazi nap sugárzó fényébe. Két 
aranylilioma is volt : egyik a jobb-, másik 
a balvállán. A jobbon ezt az írást lehetett 
olvasni: ((a tanítvány, kit sz eret vala J ézus».1 

A baJon pedig : ((6 volt a Szűznek őrzője» 

1 J án. 13, 23. 
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(<<Az lsten Igéje,, kezdetű sequentiából). Ez 
az ö két kiváltsága volt. Egyedül ö érdemelte 
meg az apostolok között, hogy Jézus szer·e
tett tanítványának neveztessék s az is legyen 
és hogy az Úr méltónak tudta öt arra, hogy 
a kereszten haldokolva az ö liliomát, Szűz 
Anyját neki ajánlja. 

Szent János mellén viselt egy csodálatos 
emlékjelet azért a_ kitüntetésért, mellyel a 
vacsorán az Úr Jézus mézzelfolyó keblén 
pihent. Erre az emlékjelre ragyogó arany 
betűkkel ez volt írva : <<Kezdetben vala az 
Ige>,. Ez azoknak a fönséges szavaknak élö 
erejét jelezte, melyek az ő evangéliumában 
foglaltatnak. Ekkor Gertrúd így szólt az 
Úrhoz: ((Uram, miért mutattad meg most 
nekem legméltatlanabbnak ezt a te szere
tett tanítványodat?>> Az Úr ezt felelte: 
((azért, hogy különös barátsággal fűzzem 
hozzád. Mivel neked nincs apostolod, ö1 
jelölöm ki számodra, hogy az égben nálam 
mindenkor hűséges pártfogód legyen». Erre 
Gertl'úd ezt kérte : «taníts meg hát jóságos 
Uram, micsoda szolgálatot tehetnék neki». 
Az Úr így felelt : «minden ember naponként 
egy Miatyánkot mondhat el apostolának 
tiszteletére. Ezzel arra az édes ragaszkodásra 
emlékezteti öt, melyet szíve akkor érzett, 
mikor az a:Rostolokat erre az imádságra ta
nítottam. És kér·je ugyanekkor apostolát, 
eszközölje ki számára azt, hogy élete végéig 
rendíthetetlen állhatatossággal ragaszkodjék 
hozzám». 

Midőn ugyanazon apostol ünnepén matu-
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tinum közben Gertrúd szokása szerint buzgó 
imádságba merült, megjelent neki a szere
tett tanítvány, akit Jézus igazán szeretett 
s akit azért minden szerető léleknek szeret
nie kell és sokféle módon kedveskedett neki. 
\Iikor pedig a szerzet több tagját - akik 
Gertrúd ot kérték - hűségesen Szent J án os 
apostol ótaimába ajánlotta s az mind
nyájuk kérését barátságosan fogadta ezek
kel a szavakkal : «hasonló vagyok az én 
Cramhoz abban, hogy szeretem azokat, akik 
engem <>zeretnek))- Gertrúd így szólt hozzá : 
((hát az én kicsinységem micsoda kegyelmet 
nyerhet tőled ezen a te kedves ünnepeden ?11 
Az apostol ezt válaszolta : «jöjj velem, Ura~
nak választottja és pihenjünk együtt az Ur 
édesen áradó keblén, amely minden boldog
ság kincsét magában rejti11. És fogván Ger
trúdot, magával vitte Urunk Megváltónk 
színe elé s jobbjára állította, míg őmaga bal
jára tért pihenni. Mikor az Úr Jézus keblén 
mind a ketten édesen nyugodtak, Szent J á
nos mutatóujjával tisztelettudó gyöngédség
gel megérintette az Úr keblét és így szólt : 
«íme, ez a szentek szente, amely magához 
vonja az ég és föld minden javát)). 

Gertrúd ezután megkérdezte Szent Jáno~
tól, miért választotta a maga számára az Ur 
keblének balfelét s miért helyezte őt. a jobb
oldalra. Sze nt J á nos ezt felelte : «azért, mert 
én már legyőztem mindent és egy lélekké 
lettem a jó lstennel s mélyen behatolhatok 
oda, hova a test nem ér el. Azért választot
tam én az ő Szívét. Te azonban, minthogy 
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még a testben élsz, nem vagy képes hozzám 
hasonlóan oda behatolni s annak mélységeit 
élvezni. Azért az isteni Szív nyílásához he
lyeztelek, hogy annál szabadabban merít
hesd belöle az édességnek és vigasztalásnak 
italát, melyet az isteni szeretetnek szünet
nélkül előbuzgó heve bőségesen áraszt ki 
mindazok számára, akik utána vágyakoz
nab. S mikor Gertrúd a szentséges lükteté
sekből - melyek szakadatlanul dobogtatták 
az isteniSzívet-kimondhatatlan gyönyörű
séget mel'Ített, így szólt Sze nt J ánoc;hoz : 
«vajjon nem érezted-e te is Istennek ked
veltje ezen édes szívverések gyönyörűségét, 
mikor a vacsorán ugyanezen az édes keblen 
pihentél, amelynek öröme rnost annyira be
tölt engem ?n Az apostol ezt felelte : «meg
vallom, igazán éreztem és átéreztem, mert 
édességük oly mélyen áthatott, mint ahogy 
a legédesebb méhsör átjárhat és megédesít
het egy frissen sült kenyérdaraboL Ezen
fölül lelkem úgy fölhevült tőlük, mint ahogy 
a fazék fölforr az erős lánggar égő tűz mel
lettn. Er-re Gertrúd kérdezte : ((hát akkor 
miért hallgattál róla teljesen és mégcsak 
pár szóval sem írtál róluk a mi előmenete
lünkre ?n Szent J á nos így felelt : ((nekem az 
volt a feladatom, hogy a még fiatal Egyház 
számára az Atyaisten teremtetlen Igéjéről 
írjak egy szót, amellyel a világ végéig eléggé 
foglalkozhatik az egész emberi nem értelme, 
ámbár senki sem tudja teljesen fölfogni. 
Azoknak az édes szívveréseknek ékesszólása 
azonban a mostani időnek van fönntartva, 
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hogv hallatára újra fölmelegedjék a már 
öregedő és az Isten szeretetében ellanyhuló 
világ». , 

i\líg Gertrúd az lir keblén pihenő Szent 
J án os szépségét csodált a, ez így felelt neki : 
«eddig abban az alakban jelentem meg ne
ked, amelyben a földön az utolsó vacsora 
alkalmával az én szerelmes és egyetlen sze
retett Uramnak keblén nyugodtam. De most 
ha óhajtod, megnyerem számodra azt a 
kegyelmet, hogy abban az alakban láss, 
amelyben az égben az istenség gyönyöreit 
élwzem». l\1időn Gertrúd részesülni kívánt 
benne, az istenség mérhetetlen tengerét látta 
azonnal Jézus keblében és benne Szent J á
nost egy kicsi kis méhecske alakjában, amint 
kis halacska módjára kimondhatatlan gyö
uyörrel és szabadsággal úszkált. Gertrúd 
megértette, hogy ahol az istenség ereje a 
Jegerősebben hat az emberiségre, ott van 
az ő leggyakoribb lakása. Miután Szent J á
nos az istenség édes tengeréből oly epedő 
n\ggyal ivott, úgy látszott, mintha szívé
böl egy csatornát bocsátott volna ki s abból 
~z egész föld kerekségén bőségesen perme
tezte az isteni édesség csöppjeit. Ezek az ő 
üdvösséges tanításának s különösen evan
géliumának intelmei voltak : «Kezdetben vala 
az Ige». 

Más alkalommal Gertrúd ugyanazon az 
ünnepen, midön nagyon örült annak, hogy 
annyiszor hallotta dicsőíteni Szent J á no-s
han a sértetlen szűzességet, végre magához 
az nrnak barátjához fordult. Öt kérte, nyerje 
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meg számunkra imádságával, hogy Isten 
segítő szent kegyelmével a tisztaság gondos 
megőrzésére törekedjünk s így az örök élet
ben az édes hangú dicsőítő énekekben is vele 
együtt erőnkhöz képest részt vegyünk. Ger
trúd erre a következő választ kapta Szent 
Jánostól : «aki velem a boldogságban rés 7.: t 
akar venni, az törekedjék arra, hogy élet
útját is hozzám hasonlóan fussa megn. És 
hozzátette : «egész életem folyamán gyak
ran forgattam emléke~etemben, hogy az én 
szeretö Mesterem és Ur Jézusom minő édes 
és meghitt barátságára méltatott engem. 
Hogyan jutalmazta ő azt a lemondást, hogy 
jegyesem szabadságát visszaadva, a lako
dalom napján követtem öt.l Azért késöbb 
is minden szavamhan és cselekedetemben 
gondosan vigyáztam, hogy sem magamban, 
sem pedig másokban ne adjak valamiképen 
alkalmat arra, hogy a ~lesteremnek oly ked
ves erény, a tisztaság beszennyeződjékn. És 
hozzátette : <<míg a többi apostolok minden 
gyanúsaL kerültek, a nem gyanúsat pedig 
szabadon megengedték, én közöttük mindig 
óvatosan viselkedtem. Amikor segítség, vagy 
a lélek üdvössége követelte, mindig iparkorl
tam szolgálatára lenni Krisztusban nővé
reimnek is, azonban nem mulasztottam el 
a leggondosabb vigyázatot. Szokásom volt, 
hogy amikor alkalom kinálkozott barátsá-

1 A középkorban nagypn elterjedt szájhagyomány 
szerint Sze nt J á nos az Ur hívására Jakodalma nap
ján elhagyta jegyesét. Némelyek szerint ő volt a 
kánai mennyegző jegyese. 
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gos érintkezésre, mindig az isteni jósághoz 
fordultam segítségért. És azért éneklik ró
lam : «szorongatásodban segítségül hívtál, 
s én megszabadítottalak».1 Az Úr sohasem 
engedte meg, hogy hajlamaim bármelyiké
hez valami szenny tapadjon. Ezért nyertem 
jutalmul szeretett Mesteremtöl azt, hogy a 
t isztaságat minden választottjai között én
bennem dícsérik legjobban. Ennek különös 
méltósága által kitűnő helyet nyertem az 
égben, ahol a dicsőségben és tündöklő fény
ben közvetetlenebbül fogom föl annak a 
:;zeretetnek sugarait, amely «Isten fölségé
nek szeplötelen tükre . . . az örök világos
ság kisugárzásal!.2 Ahányszor az Egyházban 
megemlékeznek az én tisztaságomról, ugyan
annyiszor üdvözöl engem az én szerető Uram 
a leggyöngédebb kedvességgel és egész belsö
met betölti kimondhatatlanul kedves édes
ségével, amely éltető italként járja át lel
kemnek legmélyét. 

Gertrúd ezekből behatóbb ismeretre jutva 
megértette, amit az Úr az evangéliumban 
mond : «Atyám házában sok lakóhely va
gyonn.3 Hogy három lakóhely van különö
sen, amelyekben háromféle módon részesül
nek boldogságban azok, akik sérLetlen szűzi 
tiszlaságra törekedtek. Az első lakás azoké, 
akik mint előbb az apostolokról mondottuk, 
teljesen kerülik a gyanúsat, a nem gyanúsat 
azonban észszerű okokból megengedik. Ha 
eközben kísértés támadja meg lelküket, azt 

1 .Zsolt. 80, 8. 2 Böle,;. 7, 26. 3 J án. 14, 2. 
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férfiasan küzdve legyőzik. Ha pedig emberi 
gyöngeségből megbotlanának, a bűnbánat 
méltó cselekedeteivel ismét eltörlik. A má
sodik lakóhely azoké, akik mind a gyanút
lan, mind pedig a gyanús dolgokban nagy 
elővigyázattal járnak el s teljesen távol· 
tartják magukat mindentől, ami aikaimul 
szalgálhatna bármiféle kísértésre. Sanyar
gatják és szolgaságra vetik testüket úgy, 
hogy szinte lehetetlenné Yálik a lélek ellen 
lázadnia. Úgy látszik, hogy ezek közül való 
Keresztelő Szent J á nos és a többi lelki fér
fiú, akik mind ebben a második lakásban 
találják meg boldogságukat. Ez azét·t van 
így, mert az isteni jóság önként szentelte 
meg őket, másrészt pedig azért, mert ök 
maguk az isteni kegyelemmel mindig közre
működtek. A harmadik lakás azoké, akik 
az Úr édességének áldásaiban részesülve, 
minden rossztól mint egy természet gzerüleg 
borzadnak. Bál' különböző alkalmakkor rosz
szakkal is, jókkal is érintkeznek, mégis vál
tozhatatlan elhatározással útálják a rosszat 
é'> követik a jól s mind magukat, mind pedi~ 
másokat törekszenek szeplőtelenül megőrizni. 
Az ilyet; emberek ugyan nincsenek leljesen 
híjáYal az emberi gyöngeségnek, mégis rend
kívüli hasznuk van belőle. ~Icrt még a szere
tet szolgálatában is félnek a ragaszkodá~ 
indulatától, azért megalázzák magukat és 
annál szorgosabb ön vigyázatra buzdul nak 
Szent Gergely szavai szerint : ((jó lelkület 
jele, ha még ott is hibát találunk, ahol nincs 
hiba)>, Ezek között Sze nt J á nos eYangélista 
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a tökéletes győzelem kiváltságával bír. Azért 
éneklik az ő ünnepén : «aki győzedelmeske
dik, azt megteszem ... n ((Aki győzedelme;;
kedi];:,, valamely emberi hajlamon, azt ((osz
h•ppá teszem az én Istenem templomábam.t 
Yagvis: szilárd támasztéknak, amelyen is
tenei· gyönyörűségem gazdagságában meg
nyugszom. <<És ráírom nevemet .n Vagyis: 
egész nyilvánvalóan bele fogom nyomni 
i it eni barátságarn édességéL ((És az új J e
ruzs{dem városának nevét», azaz : belül és 
kívül különös jutalmat nyer minden egyes
ért, kinek üdvösségél ket·este a földön. 

:\IikOI' egy más alkalommal Gertrúd azon 
gondolkozott, hogy miért részesül Szent J á
nos evangélista oly nagy magasztalásban 
sértetlen szűzességeért, holott azt olvassuk, 
hogy lakodalmátóÍ hívta meg őt az Crt·. 1\Iíg 
Keresztelő Sze nt János - bár egészen ment 
,-olt núnden földi hajlamtól - ezen erénye 
miatt kevesebb dícséretben részesül. Az Úr, 
aki a gondolatokat megkülönbözteti s a~ 
érdrmeket elosztja, egy látomásban meg
mutatta Get'trúdnak mindkettejüket. A Ke
resztelő mintha egy magas és mindenkitől 
távolálló trónon ült volna a tengeren. Az 
Evangélista pedig egy kályha középen állt, 
omely oly rettenetesen be volt gyujtva, hogy 
a láng öt fölül, alul é>; mindenünnen egészen 
ki:irülvette. 1\likor Gertrúd ezt látta és cso
dálkozott, az Úr a következő fölvilágosítást 
adt a neki : «mit tart asz dícséret reméltóbb-

1 Titk. jel. :;, 12. 
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nak? Azt-e, hogy az Evangélista nem ég 
meg, vagy hogy a Keresztelő nem merül 
el?» Gertrúd ebből megértette, hogy nagyon 
különbözö jutalomban részesül az ostrom
lott és a békességben megőrzött erény. 

Mikor éjjel Gertrúd imádságba merült s 
különös buzgósággal törekedett az Úrhoz 
közelíteni, látta, hogy Szent J án os édesen 
átölelve tartja az Urat és különbözö módon 
kedveskedik neki. Ekkor Gertrúd alázato
san az Úr lábaihoz borult, hogy a maga 
fogyatkozásait lemossa. Sz en t J án os erre 
ezekkel a nyájas szavakkal szólította meg 
öt : «ne riasszon vissza az én társaságom. 
Ime, az ö nyakát ezeren meg ezeren átölel
hetik, ajkát ezek is, azok is édes csókjaikkal 
illethetik s füle ltüségesen megőrzi mindenki
nek a titkát, aki csak belesusogjan. S matu
tinum közben, mikor azt énekelték : «Asz
szonyanyám, íme a te fiad))1 - látta Ger
trúd, hogy Isten Szívéböl valami csodálatos 
fény árad ki Szent J án osra, amely az összes 
szentek tekintetét tiszteletadó csodálkozás
sal reá irányította. Látta azt is, hogy a Bol
dogságos Szűz is nagyon kedvesen intett 
feléje, mikor az ö anyjának nevezték. Erre 
ő is, a kiválasztott tanítvány is az édes sze
retet bizalmasságával viszont üdvözölte öt. 
Mikor pedig a különös barátság egyes kivált
ságait említették, melyekben őt a jó lst.en 
részesítette, mint például : «ez J án os, ki a 
vacsorán az Úr keblén pihent. - Ez az a 

1 Ján. 19, 26. 
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tanít-vány, aki méltó volt arra, hogy mennyei 
titkok tanuja legyen. -.Ez az a tanítvány, 
akit Jézus szeretett». Es más hasonlókat. 
Sze nt J án os minden ilyen alkalommal új 
dicsőséges fényben mutatkozott az összes 
Szentek előtt. Ilyenkor mindnyájan fölbuz
dult ak arra, hogy az annyira szeretett tanít
vánYt dicsőségében üdvözöljék s így magasz
ta!j&k az Istent. 

Erre a szóra : «megjelent kedves J ánosá
nak»,1 megismerte Gertrúd, hogy abban az 
alakban, melyben akkor az Úr Szent J án ost 
meglátogatta, fölújította számára a kölcsö
nö::; barátságnak mindazt az édességét, me
lvet egész életén át valaha tapasztalt. Szent 
János így mintegy más férfiúvá alakult át s 
már előre megízlelte némileg az örök lako
mának gyönyörűségét. Azoknál a szavaknál 
pedig, hogy az Úr hívását·a fölkelt és utána 
indult, mintha csak követni akarta volna az 
Urat az égbe, megértette Gertrúd : Szent 
J á nos oly nagy és rendíthetetlen bizalommal 
volt Urának és Mesterének kegyes jósága 
iránt, hogy ezért az Úr nem tartotta őt mél
tatlannak arra, hogy a halál gyötrelmei nél
kül vegye őt magához. Mivel a szeretet me
részségével remélte ezt, bizonyára meg is 
érdemelte, hogy elnyerje. Ekkor Gertrúd 

1 Ez az antifóna, melyet régen több egyházban 
Igy a halberstadtiban is énekeltek, egészben így 
szál: «megjelent kedves Jánosának az Úr Jézus 
Iüisztus tanítványaival és így szólt hozzá : jöjj 
hozzám, kedveltem, mivel itt van már az ideje, 
hogy testvéreimmel részt végy az én vendégsé
gembenn. 
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csodálkozni kezdett, mivel az Irás szerint 
J án os azért költözött el e földről a halál gyöt
relmei nélkül, me rt Jézus keresztj e alatt 
lélekben már elszenvedte azt és azért is, mert 
testében sértetlen volt. lVIiképen kell tehát 
érteni most azt, hogy Sze nt J án os bizalma 
által szerzett rá érdemet. Erre az Úr így 
felel t Gertrúdnak: <<a sértetlen szűzességért 
és a halálomon érzett részvétért az örök 
életben igen nagy dicsőséggel jutalmaztam 
meg az én választottamat. Azt a törhetetlen 
bizodalmat azonban, mellyel jóságomról gon
dolkozott s meg volt győződve, hogy senunit 
sem tagadhatok meg tőle, azzal akartam 
már a jelen életben megjutalmazni, hogy min
den halálkíntól menten megőriztems núntegy 
örömujjongással vettem őt magamhoz tes
téből. Szűzi testét pedig romlatlanul és 
núntegy már megdicsőítve, különös módon 
fölmagasztaltamn. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Jézus nevének üdvözlése körülmetélésének 
ünnepén. 

A körülmetélésnek ünnepén Gertrúd föl
ajánlotta az Úrnak Jézus édes nevének rö
vidke üdvözléseit, melyeket néhányan az 
Úr dicsőítésére mondottak. Ekkor úgy lát
szott, hogy ezek az Úr előtt fehér rózsák 
alakjában mintegy szilárd pontról csüngnek 
alá. lVIindegyik rózsán egy-egy csodás hangú 
aranycsengő is függött, amely szünetnélkül 
mozgásban tartotta az isteni Szívet, édes 
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gyönyörűséggel hullámozva körülötte. Ugyan
így vol t a j elzökkel is : <<Ű dvözlégy szere
tetremél tó, jóságos és kívánatos J ézusn. 
Ekkor Gertrúd olyan édes neveket óhajtott 
kitalálni Jézusnak, melyek az előbbieket 
mind nagyon fölülmúlják és az isteni Szívet 
egészen átjárják és vígságra hangolják. Ezek 
kereséséhen oly buzgósággal fáradozott, hogy 
már ereje is elhagyta. Az Úr aszeretet érzel
métől mintegy legyőzve, kedvesen és mintegy 
az isteni szeretet hevében Gertrúdhoz hajolt 
és lelkének ajakára méznél édesebb csókot 
nyomott ezekkel a szavakkal: «Íme, ajkadra 
nyomtam az én méltóságos nevemet, melyet 
~~yilvánosan kell hordanod mindenki előtt. 
Es valahányszor kiejtésére megmozdítod 
ajakadat, a legédesebben zengő dallamot 
énekeled nekemn. 

Ezen szavakra Gertrúd úgy érezte, hogy 
lelkének felső ajkára csillogó aranybetűkkel 
föl volt írva ez a szó : «Jézus/n Alsó ajkára 
pedig ugyancsak ragyogó aranybetűkkel ez: 
«!gazn. A «Jézus szó fölírása által, mely 
Udvözítöt jelent megértette, hogy mindenki
nek, aki kívánja tőle, az isteni jóság üdvössé
gét és irgalmát kell hirdetnie. Ezen fölírás 
által pedig : «Igazn, megismerte, hogy azok
nak, akik keményebb szívűek és a szelídebb 
intelmekre nem hallgatnak, az isteni igazsá
gosság szigorú ítéletét kell szemük elé állí
taní, hogy legalább fenyegetések által javítsa 
meg azokat, akiket szelíd figyelmeztetések
kel nem tud az Istenhez vezetni. 

Ezekután Gertrúd így szólt az Úrhoz : 
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«Ó édes Szerelmem! Kegyeskedjél a mi szer
zetünknek - amely mindig kedves volt 
neked - szerető .J egyes módjára _ kívánni 
újesztendőtll. Az Ur így felelt: «Ujuljatok 
meg lelkileg bensőtökbem.1 Gertrúd akkor 
ezt mondotta : <<a te jóságod, irgalmas 
Atyám, ne felejtse el körülmetélésed szentsé
ges ünnepé,!l körülmetélni mindnyájunk hi
báit». Az Ur így felelt: «Rendszahályotok 
pontos megtartása legyen a ti körülmetélés
tek)). Erre Gertrúd így szólt : «miért felelsz 
nekem, szeretetreméltó Uram, mindezekre 
oly szigorúan, nüntha nem akarnád ahhoz 
kegyelmed segítségét adni. Mintha azt kí
vánnád, hogy saját erőnk megfeszítésével 
fáradozzunk rajta, holott amint te magad 
tanuskodol róla, nálad nélkül semmit se 
tehetünk)). Ezen szavakra megengesztelődve, 
az Úr keblére vonta Gertrúd lelkét s 
kedves nyájassággal igy szólt hozzá : ((nyil
vánvalóan veletek akarok működni. Főleg 
úgy, hogyha valaki az én dicsöségemre és 
irántam való szeretetből ezen a napon, 
vagyis az év kezdetén igaz szívbeli bánat
tal jóvá akarja tenni mindazt, amit a 
rendszabály valamely pontja elJen vétett és a 
jövőben kerülni szándékozik. En az illetővel 
vele akarok lenni, mint jóságos Mester, aki 
kedves és gyönge tanítványát, hogy a betű
vetést megtanulja, ölébe veszi s ujjával mu
tatva letörli a hibásat és odaírja a jót. Szó
val : minden hibáját irgalmasan kijavítja és 

1 Ef. 4, 23. 

322 



rnulasztásait atyailag pótolja. És ha gyermek 
módjár·a elszórakozva gondatlanul átugrik 
valamit, a leggondosabb figyelemmel p~to
Jom hanyagságát». 1\lég hozzátette az Ur: 
cella valaki arra törekszik, hogy akaratát 
keményen visszatartsa mindattól, amiről 
tudja, hogy ellenemre van és egészen az én 
tetszésemre irányítja, annak isteni Szívem 
ragyogásából az ismeret világosságát nyuj
tom. Ezért lelki tehetségeit úgy rendezem, 
hogy nekem illő s magának üdvösséges aján
tiékat tudjon készíteni, mint szerető meny
asszony, aki nekem, mint kedves Vőlegényé
nek évenként jegyajándékot nyujt». 

Gertrúd ezután imádkozott többekért., de 
leülönösen egy nővérért, akire nemrég valami 
súlyos bánat nehezedett, amelyet őmag~ oko
zott neki meggondolatlanságával. Az Ur így 
felelt Gertrúdnak : <<e szomorúsággal kitági
l ottam a szívét és alkalmassá tettem kezét 
arra, hogy bőségesebben és méltóbban ve
hesse ajándékaimat». Erre Gertrúd így szólt : 
ccó, hogy barátnődnek ebben a tisztulásában 
én nyomorult szalgáltam neked ostorul b) 
az Úr viszonzá : <<miért mondod, hogy: ó ! 
Hisz mindaz, aki választottaimat aként 
tisztítja, hogy nem akar nekik semmi kelle
metlenséget okozni, hanem szíve mélyéből 
sajnálja őket, könnyű ostor az én kezemben 
s a másiknak tisztulásával az ö érdeme is 
gyarapszik». 
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HATODIK FEJEZET. 

Hármas ajándék Epifánia ünnepén. 

Epifánia ünnepén a királyok ajándékai
nak példájára Gertrúd mirrhaként fölaján
lotta az Úristennek Krisztus testét minden 
szenvedésével, egyszersmint a maga szenYe
désével is. Akarta vele megengesztelni a 
jó Istent minden ember bünéért, Adámtól 
kezdve az utolsó emberig. Úgyszintén töm
jénként fölajánlotta Krisztus égő buzgáságú 
lelkét minden áhítatgyakorlatával, mindenki 
hanyagságának pótlására. Arany helyett pe
dig fölajánlotta Krisztusnak legfönségesebb 
istenségét a teremtés minden gyönyörűségé
vel, az összes teremtmények mulasztásának 
pótlásáuL Gertrúd látta, hogy az Úr Jézus 
maga mutatta be áldozatát az imádás~a 
méltó Szentháromságnak. S mikor az Ur 
mintegy keresztül ment az égen, úgy tetszett 
Gertrúdnak, hogy az egész mennyei sereg 
tiszteletből letérdelt előtte és mélyen le
hajtották fejüket, mint ahogy a buzgó 
emberek szaktak tenni akkor, mikor az Úr 
testét viszik el előttük. 

Ezulán eszébe jutott Gertrúdnak, hogy 
egypáran alázatosságból öt bízták meg 
azzal, hogy imp.dságaikat, melyeket az ün
nep előtt az Urnak végeztek, az említett 
királyi aHndékok emlékezetére ajánlja föl 
értük az Uristennele Mikor ezt a lehető leg
nagyobb áhítattal megtette, ismét megjelent 
neki az Úr Jézus és ezt az áldozatot is mint
egy átvitte az égen, hogy bemutathassa az 
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;\.tvaistennek. A vele szembe jövő mennyei 
ser.eg ezt az áldozatot is mint nagyon illő 
ajándékot magasztalta. Ebből megértette 
Gertrúd azt, hogy ha valaki fölajánlja a jó 
Istennek a maga imádságait, vagy egyéb 
fáradozásait, ezt az egész mennyei udvar 
mint Istennek nagyon kedves ajándékot 
magasztalja. Ha pedig valaki meg nem elé
g·edve a magáéval, hozzájuk adja a Fiúisten
;1ek tökéletes cselekedeteit ezt a szentek úgy 
tisztelik, mint ha annak a méltóságára 
~enki másnak sem volna szabad szemét föl
emelni, mint csak a legfölségesebb Szent
háromságnak. 

Egy más alkalommal, ugyanazon az ünne
pen, mikor az evangéliumban ezt olvasták : 
i(és leborulván, imádták öt)), a szent bölcsek 
példáján fölindulva, Gertrúd lelkének buz
góságában fölkelt s alázatos áhítattal oda 
hornit az Úr Jézus szentséges lábaihoz. Igy 
in1ádta őt mindazok nevében, akik az égben, 
a földön és a föld alatt vannak. Mivel semmit 
sem talált, amit az Úrnak méltóképen föl
ajánlhatott volna, nyugtalan vággyal kezdte 
JJejárni az egész világot minden teremtmé
nyével, ha talán valamit találna, amit az ő 
egvetlen Szerelmének méltóan bemutathatna . 
. ÚÚcor így égve és epedve futott forró vágyá
nak szomjúságában, talált egyet-mást, amit 
111inden teremtmény megvetett mint olyant, 
ami nem válik az Üdvözítő dicsöségére: 
ezeket ö mohón lefoglalta magának és arra 
törekedeU vonatkoztatni, akinek egyedül 
tartozik szolgálni minden teremtett lény. 
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Azért először is forró vágyakozással szí
vébe vonta Gertrúd mindazt a büntetést, 
félelmet, fájdalmat és nyugtalanságot, me
lyet teremtmény valaha is szenvedett, nem a 
Teremtő ~icsőségére, hanem a saját gyönge
ségébőL Es ezt mint tiszta mirrhát ajánlotta 
föl az Úrnak. Másodszor magába vonta a kép
mutatóknak, farizeusoknak, eretnekeknek és 
más hasonlóknak minden színlelt életszent
ségét és kevély buzgóságát. Ezeket ismét föl
ajánlotta az Úrnak, mint illatos tömjén
áldozatot. Harmadszor szívébe vonni töre
kedett minden emberi hajlamot és minden 
teremtménynek hamis és tisztátalan szerete
tét és ezt mint drága aranyat áldozta föl az 
Úrnak. És úgy látszott, hogy Gertrúdnak 
ebben a lángoló szeretetében, mellyel mindent 
Szerelmesének szolgálatába kívánt vonni, 
mindezek mint az arany a kemencében,minden 
salaktól teljesen megtisztultak, csodálatosan 
megnemesültek s úgy kerültek az Úr színe elé. 

Az Úrnak, kinek mindenképen tetszettek 
ezek és bennük mint legritkább ajándékban, 
kimondhatatlan örömét lelte, drága gyön
gyök alakjában összegyüjtötte és bele
foglalta királyi koronájába. Majd így szólt : 
((íme, ezeket a gyöngyöket, amelyeket ép
pen most nyujtottál nekem, ritkaságuk 
miatt oly kedvesen és kegyesen vettem 
tőled, hogy különös szeretet emlékeként 
állandóan koronámban fogom viselni. Ezt az 
ajándékot, melyet tőled mint jegyesemtől 
kaptam, az egész mennyei sereg előtt öröm
mel viselem, mint ahogy a földi császár azt a 
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drágakövet, melyet köznyelven hezantnaki 
neveznek, ritkasága miatt a birodalom koro
nájában viseli)), 

Gertrúd ekkor megemlékezett egy nővér
ről, aki gyakrabban kérte őt, hogy -e~en az 
ünnepen ajánljon föl érte valamit az Urnak. 
:\Iegkérdezte tehát Gertrúd az Urat, mit óhaj
tana, hogy érte fölajánljon. Az Úr ezt felelte: 
((ajánld föl nekem lábait, kezeit és szívét. 
A lábak a vágyakat jelképezik ; s mivel ez a 
nővér buzgón óhajtja nekem viszonozni szen
vedésemet, törekedjék minden testi és lelki 
baját az én szenvedésemmel egyesítve türe
lemmel viselni az én nevemnek dicsőségére 
s az egész Egyháznak, az én jegyesemnek 
hasznára. Akkor ezt úgy veszem, mintha vá
lasztott mirrhát áldozott volna nekem. 
Továbbá: a kezek a munkálkodást jelképe
zik. Törekedjék minden fizikai és szellemi 
munkáját az én szentséges emberségern leg
tökéletesebb munkáival egyesítve végezni. 
llymódon csodálatosan megnemesül és 
szentté lesz minden. Ezt illatos tömjénáldo
zatnak fogom tekinteni. Mivel a szív az 
akaratnak jelképe, azért minden cselekedeté
ben igyekezzék valamely embertől alázato
san megtudni az én akaratomat. Amit az 
neki akkor tanácsol, azt vegye bizalommal 
olyannak, mint ami nekem legjobban tetszé
semre van. Én pedig ezt a legtisztább arany 

1 Tulajdonképen egy bizánci pénz volt. Úgy lát
szik, tőle vette nevét és alakját a birodalmi koro
nában lévő drágakő. 

327 



ajándékaként fogadom tőle. Azért az aláza
tosságért és bizalomért, mellyel az én akara
tomat mástól akarja megtudni, az ö akarata 
föloldhatatlanul egyesülve lesz az én isteni 
akaratom mal». 

HETEDIK FEJEZET. 

Az úr szentséges arcának tisztelete. 

Omnis terra-vasárnap1 este a római hívek 
példájára, kik az Úr szeretetreméltó arcának 
képét óhajtják látni, Gertrúd lelki gyónással 
készült elő s büneiről megemlékezve, rútnak 
látta magát. Ekkor az Úr Jézus lábaihoz bo
rult, hogy azt a rútságot letehesse, n1inden 
bűnének bocsánatát kérte. Az Úr fölemelte 
tiszteletreméltó kezét és megáldotta Gertrú
dot ezekkel a szavakkal : «minden bűnöd 
elengedését és bocsánatát adom n~ked ön
ként való mélységes szeretetbőln. Es hozzá
tette : <<minden vétked igaz kiengesztelésére 
fogadd tölem azt a rád kiszabott elégtételt, 
hogy ezen év folyamán mindennap végezz 
valami jócselekedetet, egyesülve azzal a 
szeretettel, amellyel megbocsátottam neked 
minden bűnödetn. 

Getrúd hálásan fogadta, de emberi gyarló
ságból egy kissé habozott és így szólt: <<és 
mit tegyek, Uram, ha valahogyan megfele~
keznék róla és elhanyagolnám ?n Erre az (}I' 
ezt válaszolta : <tffiiért hanyagolnád el azt, 
amit oly könnyen megtehetsz? H isz az én 

1 Epifania utani második vasárnap. 
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jóságom már azt is elfogadja, ha egy lépést 
teszel ezzel a szándékkal, vagy egy fűszálat 
emelsz föl a földről, vagy egy jó szót szólsz, 
y agy barátságosan intesz valakinek, vagy az : 
Örök nyugodalmat adj nekik, Uram, imád
ságot mondod el a megholtakért, vagy bár
lllit imádkozol a bűnösökért, vagy igazakérb. 

Gertrúd ezen nagyon megvigasztalódva 
imádkozni kezdett különös barátaiért, hogy 
az isteni irgalmasságtól ők is ilyen vigaszta
liist nyerjenek. Az Úr hajolt e kérésére és 
igy szólt : ((mindazok, akik el akarják veled 
Yégezni a rád kirótt elégtételt, veled együtt 
részesüljenek ezen áldásommal minden bűnük 
bocsánatában)), Ekkor ismét kiterjesztette 
tiszteletreméltó kezeit és áldást adott. Az
n tán hozzátette az Úr: ((Ó, mily bőséges áldás
;;al fogadnám azt, aki egy év elteltével hoz
zám visszatérve, oly gyümölcsöt hozna, hogy 
az, amit az év folyamán szeretetböl cseleke
dett, fölülmúlná mind ama büneinek számát, 
melveket ebben az évben elkövetetb. Ger
t rúd erre némi bizalmatlansággal így szólt : 
((hogy történhetnék ez meg, mikor az ember 
érzékei· annyira hajlandók a rosszra, hogy 
nlinden órában sokszorosan is vétkezik ?>l 
Az Úr ezt felelte: ((Miért gondolod ezt nehéz
nek, mikor én, az Isten, annyira gyönyörköd
tem benne, hogyha az ember csak némi buz
góságot is tanusítana, mindenhatóságomban 
szívesen közreműködném vele és így az én 
isteni bölcseségem gyözelmet a1·atna ?)) Ekko1· 
Gertrúd ezt kérdezte : ccMit szándékozol adni, 
l) ram, annak, aki ezt a te segítségeddel meg-
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teszi?>> Az Úr így felelt: ((nem válaszol
hatok erre máskép, mint ezekkel a szavak
kal : ((Amit szem nem látott, fül nem hallott, 
ember szívébe föl nem hatottn.1 ú, mily bol
dog volna az, aki halála előtt hacsak egy évet, 
vagy legalább egy hónapot ilyen szeretet
sugallta törekvésben töltene ! Biztosan re
mélhetné, hogy őmaga is hasonlót nyer a jó
ságos Isten kezéből. 

Gertrúd másnap imádkozott azokért, akik 
az ő buzdítására áldoztak, jólehet a gyóntató
atya távollétemiatt akadályozva lettek volna 
benne. Ekkor úgy tetszett neki, hogy az Úr 
maga öltözteti föl őket tiszta fehér ruhába, 
vagyis az ő ártatlanságába, amely minden 
oldalról ibolyaalakú és illatú drágakövekkel 
volt ékesítve. Ezek azt az alázatosságot jel
képezték, amellyel Gertrúd buzdítására hall
gattak. Azután aranyvirágokkal átszőtt 
rózsaszínű ruhát is kaptak, amely az Úrnak 
szeretetből való tökéletes szenvedését jelen
tette, amely által minden ember elnyeri a 
lelki méltóság érdemét. És ezt mondotta az 
Ú r: ((trónokat állítsanak az ő számukra az én 
közelemben, hogy megismerje mindenki, 
mennyire nem véletlenül, hanem szándéko
san van fönntartva számukra az első hely. 
Mert öröktől fogva szól a határozat, hogy 
ma alázatosságuk erényéért, a te közben
járásodra, a kegyelem különös ajándékaiban 
részesüljenek». Azok pedig, akik nem Gertrúd 
buzdítására, hanem az isteni kegyelem közre-

1 Kor. I. 2, 9. 
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működésével az Isten jóságában bízva, gyó
nás nélkül áldoztak, csak aran~virágokkal 
átszőtt rózsaszínű ruhát kaptak. Ok is együtt 
ültek az Úrral az asztalnál. Azok pedig, akik 
alázatosságból szomorúsággal elmaradtak 
az áldozá.stól, az asztal előtt álltak és az Úr 
gyönyörűségének bőségében nagy élvezetet 
találtak. 

Ezután a jóságos Úr áldott kezeivel áldást 
osztott ezekkel a szavakkal : «mindazokra, 
akik az én szeretetem után való vágyódással 
ünneplik arcom látásának emlékezetét, ern
berségern erejénél fogva rányomarn istensé
gem életadó fényét. Ennek ragyogása benső
leg folyton megvilágítja őket s azt eredmé
nyezi, hogy az örök dicsőségben az én arcom 
különös hasonlatosságával az egész mennyei 
udvart besugározzák». 

NYOLCADIK FEJEZET. 

A Boldogságos Szűz Mária tisztulása. 

Midőn a Boldogságos Szűz tisztulásának 
ünnepén Gertrúd a matutinumra hivó első 
jela~ást hallotta, örvendező lélekkel így szólt 
az Urhoz : c<ime, az én szívem és lelkem üd
vözül téged, szerelmes Uramat ezen jel hang
jára, amely a te szeplőtelen Anyád tisztulásá
nak ünnepét hirdeti». Az Úr kegyesen így 
felelt : «az én szeretettől égő Szívem pedig 
kopogtat érted az isteni irgalmasság ajtaján, 
hogy megnyerje számodra minden vétkednek 
teljes bocsánatát». Mikor pedig már a matuti
numra az utolsót csöngettek, az Úr ezersze-
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resen viszonozva Jelkének az előbbi üdvöz
letét, így szólt hozzá : «egész istenségem üd
vözöl téged, lelkemnek gyönyörűsége és 
szentséges emberségem núnden gyümölcsét 
tárja eléd, hogy a nekem legtetszetősebb mó
don készülj föl a jelen ünnepre». Kevés vár
tatva Gertrúd hallani óhajtotta, hogy mit 
énekelnek a karban, de ágyban fekve nem 
tudta megérteni. Azért szomorúan mondotta 
az Úrnak: ccÓ Uram ! ha most a távolság 
nem akadályozna, legalább az énekek pú 
szavától a tebenned való örvendezésre buz
dulna a szívem)) : Az Úr ezt felelte: <<ha nem 
tudod mit énekelnek most a karban, fordulj 
hozzám és gondolkozzál arról, mi történik 
énbennem, aki magamban foglalok mindent, 
ami csak téged valaha gyönyörködtetni tud)). 
Gertrúd legott megismerte lélekben, hogy 
amint az ember a nagy fáradtságtól gyor
sabban lélekzik, úgy az Úrnak egyes tagjai 
nüntegy lihegve vonják magukba mindazt a 
jócselekedetet, melyet bá1·ki is végez az 
Egyházban. Ezeket saját magában megtisz
títva és megnemesítve, fölajánlja az ilná
dásra méltó Szentháromságnak örök dicső
ségére. Azokat a cselekedeteket azonban, 
melyeket egyenesen azzal a szándékkal tesz
nek, hogy Isten dicsőségére szolgáljanak, az 
isteni Szív csodálatos és kimondhatatlan mó
pon vonja magába, megnemesíti és tökéle
tec;sé teszi. Ámbár minden jótett az ember· 
fölfogóképességét fölülmúló, kimondhatatlan 
üdvösségel szerez a léleknek; mégis azok a 
cselekedetek, melyeket az isteni Szív magába 
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vonni kegyeskedik, annyival méltóságosah
bak s következé$képen annyival üdvössége
sebhek, amennyivel az élő ember méltósá
gosahh és kedvesebb a holttestné!». 

Gertrúd hallotta, hogy a második res
ponzóriumol éneklik és_ szomorkodott, hogy 
az elsőt, az crAdornan (Ekesítsd föl) kezdetűt 
nem hallotta, így szólt az Úrhoz : cctaníts meg 
,:zerelmes Uram, hogyan ékesíthetném föl 
számodra legtetszetőseb~en szívemnek 
mennyegzős szoháját. «Az Ur így felelt neki: 
((tárd ki szívedet, amint egykor a bálványok 
templomaiban kinyíltak az arany táblák, 
hogy a népet a pogány ünnepeken áldozatra 
hívják. És engedd látnom benne a festett 
képeket, amelyeknek ~imondhatatlanul örül 
a lelkemn. Gertrúd az Ur ezen szavaihól meg
értette, hogy rendkívül nagy gyönyörűségét 
leli annak a szívéhen, aki azt neki a maga 
bűneinek és az Isten jótéteményeinek foly
tonos emlékezete által kitárja. Mikor pedig a 
második nakturnusban ezt az antifónát éne
kelték : rra szülés után ó Szűzn, - ennél a 
szónál : «könyörögj érettünb, - Gertrúd 
látta, hogy a Boldogságos Sz űz palástj ával 
letörli az egész testület szívének és lelkének 
szennyét és félre teszi egy garokba, maga 
pedig eléje áll, hogy ne tűnjék az isteni igaz
ságosság szemébe. Mikor meg a uBoldogságos 
Anyan- kezdetű antifónát énekelték, ugyan
csak erre a szóra : r<könyöri'igj érettünkn, -
látta, hogy a kegyes Szűz Fiának, a királyok 
Királyának, - aki mellett dicsőségesen tró
nolt, - a maga legtisztább áhítatával egye-



sítve s így kedvessé téve, egy édes csókban 
fölajánlotta az egész konvent áhitatát. 

Gertrúd ismét betegségéről beszélt, azért 
így szólt hozzá az Úr: «ha Simeon és Anna a 
templomban vannak, téged pedig a betegség 
nyomorúsága akadályoz az istentiszteletben, 
jöjj ki hozzám a Kálvária hegyéren. Midőn 
Gertrúd lélekben odaért s az Úr szenvedései
nek boldogító emlékezetén egy ideig nagy 
örömöt érzett, úgy tetszett neki, mintha az 
északi részen egy kapun menne keresztül és a 
templomba jönne. Ott az oltár mellett látta 
állani Simeont s hallotta, amint e szavakat 
mondja: «mikor fog jönni? mikor látom 
meg? Vajjon élek-e addig? Vajjon itt talál-e 
még az ő születése ?n Ezután lélekben örömre 
gyúlva megfordult és látta, hogy a Boldog
ságos Szűz az oltár előtt áll és ölében tartja a 
minden emberfiánál gyönyörűségesebb kis 
Jézust. Mikor megpillantotta őt, a Szentlélek
től megvilágítva azonnal fölismerte benne a 
világ Megváltóját. Azért határtalan örömmel 
vette őt karjaiba és így kiáltott föl : «most 
bocsátod el Uram, szolgádat»1 • • • S erre a 
szóra : umert látták szemeim a te megváltá
sodatn szerető csókjaival illette. Ennél a 
szónál pedig: <<melyet készítettél», fölemelte 
őt az oltár szekrénye előtt és fölajánlotta öt 
az Atyaistennek a népek üdvösségére. Ekkor 
a szekrény legott átlátszó tükörként ragyo
gott s a gyöngéd és szeretetreméltó J ézuská
nak fénybe burkolt alakja nem látszott benne 

1 Luk. 2, 29. 
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sehol. Ez azt jelentette, hogy ő az, aki által 
tökéletessé lesz az ó- és új-szövetség mit1den 
áldozata. Simeon ennek láttára forró szere
tettel kiáltott föl : <!Világosság a pogányok 
megvilágítására».- Azután e szavakkal adta 
őt vissza anyjának : «a te lelkedet is tőr 
fogja átjárnh>. - A Szűz Anya pedig az ol
tárra tette a kis Jézust és két fehér galamb
fiókot áldozott föl érte, melyeket a királyi 
Gyermek gyönge kezével mintegy előre tolt. 
Ezek a galambok a hívő lelkek egyszerű és 
ártatlan életmódját jelképezték, amely ga
lamb módjára csendes elmélkedésben sohaj
tozik minden baj láttára és tiszta szemeket 
gyűjt, vagyis a szentek jeles példáit törekszik 
utánozni. Az ilyen lelkek, ha szabad azt 
mondani, mintegy megváltják az Ú r Jézust, 
mikor szent életmódjukkal részben pótolnak 
egyet-mást, amit az Úr az ő legtökéletesebb 
tanításában szándékosan elmulasztott az 
evangéliumbari megiratni. 

Mikor a nyolcadik respenzóriumnak ezt a 
versét énekelték : «könyörögj a népért» -
előlépett a királyi Szűz, tisztelettel térdet 
hajtva, magát Isten és a szerzet között köz
benjárónak mutatta és buzgón imádkozott 
külön-külön minden egyesért. Királyi Fia 
azonban mély tisztelettel fölemelte őt, dicső
ségének trónján maga mellé ültette és hatal
mat adott neki, hogy parancsoljon, amit akar. 
Erre mindjárt parancsolt a Hatalmasságok 
karának, hogy erős kézzel védjék meg a 
konventet a régi ellenség ezerféle cselvetésé
tőL Ezek azonnal engedelmeskedtek amenny-
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m·szág Királynéja parancsának és paizsaikat 
egyenként összekapcsolva,védőbástyával vet
ték körül minden oldalról a konventet. Ekkor 
Gertrúd így szólt a Szűzhöz : ((ez az erős 
oltalom, ó irgalmasságnak Anyja, nem védi 
azokat, akik most nincsenek a karban?» 
a jóságos Anya így válaszolt : ((ez a védelem 
nemcsak azt a testületet óvja, amely a kar
ban jelen van, hanem mindazoknak a testü
letét, akik szívük egész vágyódásával kí
vánják, hogy az igaz szerzetesélet ezen a 
helyen, vagy bárhol is örökre fönnmaradjon 
és gyarapodjon és erre a célra teljes buzgó
sággal közremííködnek. Ellenben azokat, 
akik keveset törödnek a szerzetes szabályok
kal s nem igen fáradoznak azon, hogy ök 
maguk megtartsák s megtartását másokban 
is segítsék, azokat a Szent Angyaloknak 
ezen védelme nem támogatjan. 

Midőn a körmenet alkalmával a kápolná
ban ezt a verset énekelték : ((imádkozzál 
érettünk lstennek Szent Anyja)), úgy lát
szott, hogy a dicsőséges Anya Kisdedét az 
oltárra teszi és előtte áhítattal leborul, 
mintha a konventért imádkoznélc. Erre a 
királyi Gyermek feléje hajolt annak jeiéül, 
hogy nemcsak kegyesen fogadja kérését, 
hanem szívesen teljesíti mindazt, amit sze
retett Anyja kíván. 
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l( I L E N C E D l K F E J E Z E T. 

Szent Benedek Atyánk. 

Mily boldogok azok, akik jó szerzetes éle
tet élnek. 

~tidőn Szent Benedek Atyánknak magasz
tos ünnepén ilyen kiváló Atya iránt való mély 
tiszteletből matutinum alatt Gertrúd buz
gón imádkozott, látta lélekben, hogy a di
csőségesAtya tiszteletreméltóan ott áll, szép
séges alakban és kedves arccal a tündöklő és 
mindig nyugvásban levő Szentháromság színe 
előtt. Tagjaiból csodás erejű és virágú s kü
lönös illatú rózsák sarjad tak. Mindegyik tagja 
nyílóban volt, mint egy nagy rózsahokor. 
;\lindegyik rózsa kelyhéből egy másik sar
jadt és abból egy ismét másik és így mind
egyikből nagyon sok származott. Az egyik 
szebb, erősebb és illatosabb volt mint a 
másik. llymódon egészen virágba borult a 
kedves Szent Atya, aki kegyelemben és név
ben áldott : Benedictus, - aki az imádandó 
Szentháromságnak és az egész mennyei ud
varnak csodálatos és kimondhatatlan gyö
nyörüséget szerzet.t. Azok a rózsák, amelyek 
tagjaiból kivirágzottak, életmódját jelen
tették, amint testét a léleknek alávetette és 
mindazokat az erényes cselekedeteket, me
lyekét egész szent életében gyakorolt. De 
jelentette egyben minden követőinek cseleke
deteit is, akik az ő példájára és tanítására 
lemondtak a világról s a szerzetesi fegyelem 
ösvényén ezen a királyi úton követvén őt, 
a mennyei hazába már eljutottak és mind a 

Dr. Dombi: Szent G-ertrúd. 22 :137 



világ végéig el fognak jutni. Ezek mindegyike 
által különös méltóságot nyer a tiszteletre
méltó Atya, kit dicsőségében és boldogságá
ba n a Sz en tek összessége örömmel vesz körül 
és szünetnélkül magasztalja érte az Urat. 

Szent Benedeknek apáti botja egy ékes 
és mindkét oldalán csodás fényben ragyogó 
drágakövekkel díszített királyi pálca volt, 
melyet kezében tartott. Az apáti bot drága
köveiből mindazoknak a boldogsága ragyo
gott feléje, akik az ő rendszabálya által va
laha megtértek és megjavultak. Ez őt az 
isteni jóság láttán érzett mondhatatlan öröm
mel töltötte el. Az apát i bot másik felén 
pedig, amely az Úr felé volt fordulva, az 
isteni igazságosság szépsége nyilatkozott 
meg. Ez az igazságosság azokat, kiket ön
ként való kegyelméből egy ilyen szent rend
ben méltóságra emelt, büneik miatt örök bün
Letésre kárhoztatott. Mert minél kiválóbb 
rendbe emel föl valakit az Úr, annál igazsá
gosabban kárhoztatja el őt, ha méltatlanul él. 

1\Iikor Gertrúd a Boldogságos Atyának a 
testület nevében egy zsoltárimádságot aján
lott föl, melyet az ő tiszteletére végeztek, 
Szent Benedek fölkelt és örvendező arccal 
mutatta be az Úrnak csodálatos rózsáit. 
Mert úgy látszott, hogy mindazok üdvössé
geért nyíltak ki, akik buzgó sz ívvel kérik az ő 
oltalmát és akik az ő rendszabályának köve
tésével nyomdokait akarják követni. Mikot· 
pedig ezt a responzóriumot énekelték : ((nagy 
bizalommal állt az Atya drága halálakor)), 
Gertrúd így szólt hozzá : «mily kitüntetés-
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ben részesülsz Szent Benedek Atyám azért, 
hogy oly dicsőséges haláHal költöztél ki e 
világból?,, Szent Benedek így válaszolt : 
«mivel Szent Mise közben, a szentáldozás 
után imádság közben leheltem ki lelkemet, 
az én utolsó sóhajtásom oly kedves minden 
Szentek előtt, hogy mindnyájan gyönyörköd
nek benne,,. Gertrúd ekkor kérte, hogy drága 
halálának dicsőségeért kegyeskedjék a szer
zet minden egyes tagjának halála óráján 
hűségesen segítségére lenni. A tiszteletre
méltó Atya így felelt : «mindazok, akik em
lékeztetnek engem arra a kitüntetésre, hogy 
az Úr oly dicsőséges halállal tisztelt meg és 
boldogított, annak halála óráján hűségesen 
segítségére akarok lenni. Mindenütt ott 
leszek mellette, ahol csak látom, hogy a go
nosz ellenség dühöng ellene. J elenlétemmel 
rrősítem, hogy az ellenség cselvetéseit biz
l osan kikerülj e és a mennyország örömeit és 
\'égnélkül való boldogságát elnyerhesse.n 

TIZEDIK FEJEZET. 

A megtesteslilésről nevezett Boldog
asszony. 

Midőn a megtestesülés ünnepének vigi
liáján a kapitulumra jelt adtok, Gertrúd lé
lekben látta, hogy az Úr Jézus Szűz Anyjával 
a káptalanteremben az első helyen ül. Nagy 
nyugalommal várják a konvent érkezését s 
az érkezőket kimondhatatlan kedvességgel 
fogadják. Mikor pedig a kalendáriumban 
olvasták : ((l\1egtestesülésröl nevezett Boldog-
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asszony)), - J é z us Any ja felé fordult és ::;ze
retélreméltó főhajtással üdYözölte öt. Igy 
fölújította benne azt a megbecsülhetellen 
édességet és gyönyörüséget, melyet akkor 
érzett, mikor a fölfoghatatlan istenség az ő 
szűz méhében tőle testet vett s a mi emhe1·i 
természetün l< kel egyesül t. 

Mikor a konvent imádságba kezdett s a 
«könyörülj rajtam, Istenn - kezdetű zsol
tárt mondotta, az Or minden szót külön
bözö színű gyöngyök alakjáhan a Szűzanya 
kezéhe tett. Ogy látszott, hogy a királyi Szűz 
különbözö illatszeres üvegeket tart keblén, 
melyeket gyöngyökkel, vagyis a testület 
imádságaival ékesített, melyeket Fia adott 
neki. Gertrúd megértette, hogy az illatszeres 
üvegek azt a kellemetlenséget jelentették, 
mely előtte való napon egészen váratlanul 
érte a konventet s melyet az irgalmasság 
Anyjának ajánlottak. Mikor Gertrúd csodál
kozott és kérdezte, hogyan mutatkozhatik 
az a kellemetlenség illatszer alakjában, az 
Úr ezt válaszalla : <<valamint az előkelő 
asszonyok szívesebhen hordanak maguknál 
kellemes illatszerekkel telt arany- vagy ezüst
tarsolyokat, mint más ékszereket, , mivel 
azoknak jóillatáhan gyönyörködnek. Ugy én 
is nagyon gyönyörködöm azok szívéhen, akik 
kellemetlenségeiket alázatossággal, türelem
mel és hálával tökéletesen rábízzák az én 
atyai jóságomra, mely azoknak, kik őt sze
retik, mindent javukra fordít». l\likor Gertrúd 
azon gondolkozott, miért oktatja őt ily gyak
ran külső látomás útján az ( 1r, erre eszéhe 
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jutott az, amit ugyanazon az ünnepen éne
kelnek a bezárt kapuról, melyet egykor lé
lekben Ezekiel próféta látott és így szólt 
bozzá az Úr: «amint egykor titokzatos ké
pekben és hasonlatokban jelezték előre a 
próféták megtestesülésemnek, kínszenvedé
~emnek és föltámadásomnak módját és 
rendjét, épen úgy most is csak az ismert 
dolgokról vett hasonlatok által válnak az 
emberre nézve érthetövé a lelkiek és láthatat
lanok. Azért mindenkinek arra kell töreked
nie, hogy a testi dolgok képe alatt méltó le
gyen megízlelni a lelki gyönyörök boldogító 
ismeretéb. 

Matutinum alatt pedig, mikor az «.1\se 
Maria)) - Üdvözlégy Mária - invitatoriu
mot énekelték, Gertrúd három bövízű pata
kot látott, amely az Atyából és Fiúból és a 
Szentlélekből eredt s a Szűzanya szívét édes 
gyönyörűséggel járta át. Az ö szívéből az
után megint visszatért eredöhelyére. A Szent
háromságnak ezen müködése által a Boldogsá
gos Szűz abban az ajándékban részesült, hogy 
az Atya után ő a leghatalmasabb, a Fiú után 
ö a legbölcsebb s a Szenilélek után ö a legjósá
gosabb. Megismerte Gertrúd azt is, hogy 
ahányszor ájtatosan imádkozzák a hívek a 
földön az angyali üdvözletet, az említett 
patakok hatalmasan megáradnak és körül
folyják a Boldogságos Szüzet s músik oldal
ról visszafolynak az ő szentséges szívébe és 
onnan nagy örömmel térnek meg forrásuk
hoz. Ebből a visszömlésböl azután az öröm-
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nek, gyönyörüségnek és örök üdvösségnek 
erei áradnak szét a szentekre és angyalokra 
és mindazokra, akik a földön ezt az üdvöz
letet imádkozzák Igy újul meg bennük min
den jó, amit valaha az Isten Fiának megtes
tesülése által nyertek. Ahányszor pedig em
lítés történt a Boldogságos Szűz tisztaságá
ról, mint ez is : ((ö az, ki férfiút nem ismert». 
- Vagy : «a szülönek bezárt méhe ... n -

A szentek ilyenkor fölállva, különös hódolat
tal tisztelték a királyi Szüzet és Úrnőjüket 
és forró hálát adtak az Úrnak mindazért, 
amiben a Boldogságos Anyát a mindenség 
üdvösségére •·észesítette. Gábriel Arkangyalt 
is az isteni világosság új fénnyel árasztotta 
el mindannyiszor, ahányszor az őáltala tör
tént üdvözlésről emlékezt!'k meg. Mikor pE" 
dig Szent Józsefet, a Szűzanya jegyesét emlí
tették, a szentek tisztelettel h!ljtottak fejet 
előtte, szemükkel barátságosan integettek 
feléje és örvendeztek az ö méltóságán. 

SzenL Mise közben Gertrúd áldozni ké
szült s ekkor rninqen erény szépségével 
ékesítve látta az Ur dicsőséges Anyját. 
Erre alázatosan lábaihoz borult és kérte, 
hogy kegyeskedjél< öt Fia szentséges testé
nek és vérének vételére előkészíteni. Ekkor 
a Boldogságos Szűz egy ragyogó ékszert tett 
keblére, amelynek hét szarva volt és mind
egyik szarvban egy drágakő, melyek azokat 
a főbb erényeket jelképezték, melyekkel a 
Boldogságos Szűz az Úrnak tetszését meg
nyerte. Az első drágakő volt az elragadó 
tisztaság, a második a gyümölcsöző aláza-
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tosság, a harmadik a forró vágy, a negyedik 
a világos ismeret, az ötödik a kiolthatatlan 
szeretet, a hatodik a rendkívüli öröm, a 
hetedik a békés nyugalom. Mikor Gertrúd 
ezekkel az ékszerekkel megjelent a jó Isten 
színe előtt, ezen erények ékessége annyira 
gyönyörködtette és annyira elragadta az 
Urat, hogy mintegy a szeretet rabjaként 
istenségének egész erejével Gertrúd felé 
hajolt és őt teljesen magába vonta . .Mikor 
az evangéliumban ezt olvasták : «íme az 
Úrnak szolgálóleánya)), - Gertrúd mély 
áhítattal üdvözölte Isten Anyját s emlékez
tette őt arra a kimondhatatlan örömre, 
melyet akkor érzett, mikor ezekkel a szaval{
kal magát és mindenét egészen Isten akara
tára bízta. A Boldogságos Szűz nagy kedves
séggel így válaszolt neki : «aki áhítattal 
emlékeztet engem erre az örömre, annak 
valósággal megteszem azt, amit a mai ünnep 
himnuszában kérnek tőlem: «mutasd magad 
Anyánakn, - mert igazán a Király és a 
könyörgök Anyjának fogom magamat nm
l atni. A Király Anyjának a hatalom által, 
a könyörgök Anyjának az irgalomnak üdvös
séges bősége által. 

Mikor pedigvesperás alatt az: «ez az a nap>> 
antifónában e szavakat énekelték : ((ma lett 
az lsten emberré» és a konvent az Úr meg
testesülése iránti tiszteletből földreborult, 
az Isten Fia mintha erreaszóra megindulva, 
visszaidézte volna emlékezetébe azt a sze
retetet, mely őt arra kényszerítette, hogy 
érettünk emberré legyen, fölemelkedett ki-
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rályi székéből és hódolattal állva az Atya
Isten elött, így szólt: cetestvéreírn eljöttek 
hozzám.n1 - ((6 mennyivel mélységesebb 
szeretet hatotta át az Atyaistent szerelmes 
Fianak erre a szavára, hogy Egyszülötte 
testvéreinek végtelenü! értékesebb javakat 
adjon, mint fáraó, aki szerencsét kívánt 
Józsefnek és hozzá jövö testvéreit gazdag 
ajándékokban részesítette. 

Gertrúd megértette azt is, hogy az 
ccÜdvözlégy Márián-t a következ§képen kell 
imádkozni: ennél a szónál: ccUdvözlégyn, 
azt kérjük, hogy minden szenvedő megköny
nyebbüljön ; A ccMárian szónál, mely keserű 
tengert jelent, azt, hogy a bűnbánók áll
hatatosak legyenek a jóban. Ezeknél a 
szavaknál: ((malaszttal teljesn, - hogy 
mindazok, kiknek nem ízlik a kegyelem, 
ízesnek találják. E szavakra : naz Úr van 
teveledn, - hogy minden bünös bocsánatot 
nyerjen, az ccÁldott vagy te az asszonyok 
között)) szavakra, - hogy núnden kezdö 
jóakarattal előre haladjon. ccÁldott a te 
méhednek gyümölcsen szavakra - minden 
választott számára tökéletességet. ccJ ézus, az 
Atya dicsöségének fényessége>> szavakra -
igaz ismeretet. ccKrisztusn és ccaz ö lényegének 
képmásan szavakra a hidegek számára. az 
isteniszeretetet kérjük. Ugyanis minden Üd
vözlégy Máriához hozzá kell fűzni a végén eze
ket a szavakat: «Krisztus, az Atya dicsőségé
nek fényessége és lényegének képmása)). 

1 Gen. 46, :H. 



T I Z E N E G Y E D I K FE J E Z E T . 

.\zok a szándékok, melyeket az Egyházért 
föl kell ajánlanunk. 

Circumdederunt, vagyis hetvenedva-
sárnap Gertrúd nagyon gyönge volt, de 
mégis nagyon szerette volna magához venni 
az isteni Szentséget. Bár erejéhez képest 
igyekezett rá előkészülni, lelkianyjának ta
nácsára mégis belenyugodott abba, _hogy 
elhagyja az áldozást. Mikor ezt az Urnai< 
örök dicsőségé~e fölajánlotta, ~gy tetszett 
neki, hogy az Ur előtt áll s az Ur kegyesen 
hozzá hajolva, atyai jóságának keblére vette 
őt, mint mikor egy édesanya enyeleg egyet
Ien gyermekével, így szólt hozzá : ((mert 
elszántad magadat, hogy engem tisztán én
miattam elhagyj, ölemben foglak dédelgetni, 
hogy utánam valami külső mun~a ne fá
rasszon>>. Gertrúd, mialatt' az Ur keblén 
örvendezett, igy szólt hozzá : ((6, én édes 
Szerelmem ! mivel a világ, mely egészen a 
bűnben fetreng, ebben az időben tobzódás 
és részegeskedés által szokott a te dicső
séged ellen támadni, én ennek jóvátételére 
teljes szivemből kívánom szolgálni testüle
tünkben a te dicsőségedet. Azért, ha kegyes 
leszel engem, legméltatlanabb szolgálódat 
hírnökül elfogadni, a legnagyobb készséggel 
akarnám irántad való szeretetböl a többiek
nek hirdetni azt, amivel téged ebben az 
időben a világiak különböző sértéseiért meg
engesztelhetnek». Az Úr így válaszolt neki : 
((ha valaki az én követem, azt oly módon 
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jutalmazom meg, hogy mindaz, amit nekem 
szerez, egészen az ö fönnhatósága alá kerül». 
Ebből megértette Gertrúd, hogyha valaki 
ír vagy másokat tanít azzal a szándékkal, 
hogy így Isten dicsőségét és a lelkek javát 
szolgálja, akkor mindaz a jó, ami abból az 
irásból vagy tanításból ezer meg ezer éven 
át származik, egészen annak az üdvösségére 
válik, aki szándékával először áldozta föl 
azt az Úrnak. 

Ezután hozzátette az Úr : «ha valaki 
ivásban, evésben, alvásban vagy más hasonló 
dologban, melyre öt a természet kényszeríti, 
szívvel és szájjal ezt mondja : Uram, ezt 
az ételt vagy akármi mást abban a szeretet
hen veszem, amellyel te annak vételét az 
é_n üdvösségemre öröktől fogva elrendelted. 
Es veszem abban a szeretethen, amellyel 
ugyanazt megszentelted az Atyaisten dicsö
ségére és az egé.sz emberi nem üdvösségére 
akkor, midön legszentebb emberségedben 
hasonlót élveztéL Kérlek, hogy isteni szere
teted egységében váljék üdvösségük gyara
podására rnindazoknak, akik az égben, a 
földön és a tisztítóhelyen vannak. Az ilyen 
fölajánlás núnden alkalommal szilárd pajzsot 
tart elém, amely védelmet nyujt azok ellen 
a sértegetések ellen, me\yekkel a világiak 
illetnekn. 

Szent Mise közben, mialatt a konvent 
áldozott, az Úr csodálatos gyöngédséggel 
szentséges oldalának szeretetsebéhez vonta 
Gertrúdot s így szólt hozzá : ((mivel ma 
szerénységből elmulasztottad, hogy az Oltári 
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Szentségben test szerint magadhoz végy 
engem, azért lelkileg idd rnost Szívemböl 
istenségem boldogító nektárjáb. Gertrúd 
mikor az isteni gyönyörűség patakjából 
ivott s érte mélységes köszönetet mondott 
az Urnak, látta lélekben, hogy rnindazok, 
akik ama napon áldoztak, az Úr színe előtt 
állnak. Az Úr abból az előkészületből, melyet 
Gertrúd nagybuzgón végzett, mindegyikük
nek egy-egy csodás ékességű ruhát adott, 
melyekhez az isteni jóságnak valamely kü
lönös ajándéka tartozott úgy, hogy azáltal 
mindnyájan méltóan készültek elő a szent
áldozásra. Mikor az isteni bőkezűség Gertrúd 
érdemeiért mindnyájukat hasonló jótéte
ménnyel gazdagította, odajárultak hozzá és 
a vett ajándékokat közösen fölajánlották 
az Úrnak örök dicsőségére és ezen válasz
tottja érdemeinek gyarapodására és örökké
való boldogságára. Gertrúd ebből megértette, 
hogyha valaki különös imádságokkal, áhítat
gyakorlatokkal s más hasonlóval készül elő 
a szentáldozásra, ezt azonban szerénységből, 
alázatosságb_ól, vagy engedelmességből el
hagyja, az Ur őt a maga isteni gyönyörűsé
gének árjával elégíti ki úgy, hogy az ő 
előkészületét másokkal megosztja, ezeket is 
készültebbekké teszi. Igy mindaz a jó, melyet 
belőle bárki is merít, egészen az ő érdemévé 
válik. 

Erre Gertrúd így szólt : <<ha tehát ó Uram, 
ennyi jóban részesül az, aki az áldozást 
elhagyja, akkor talán jobb is, ha elhagyjuk, 
mintha áldozunk>>. Az Úr ezt fel~lte: <<semmi-
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esetre sem. Mert aki az én dicsőségem iránt 
való szeretetből magához veszi az isteni 
szentséget, az valósággal élvezi az én meg
dicsőült testemnek üdvösséges ételét, isten
ségem boldogító nektárjával együtt s azon
fölül az isteni erények ékességének hasonlít
hatatlan fénye lesz osztályrészen. Ekkor 
Gertrúd így szólt : cchát akkor mit nyernek 
Uram azok, akik hanyagságuk miatt hagy
ják el az áldozást, hogy azon a napon annál 
szabadabban és könnyelműbben élhessenek?>> 
Az Úr így válaszolt : c<ha valaki hanyagság
ból nem készül elő a szentáldozásra és azt 
elmulasztja, hogy annál szabadabban ki
elégíthesse a saját akaratát, az ilyen csak 
annál méltatlanabbá lesz és megfosztj a 
magát annak a nagy Szentségnek gyümöl
csétől, melyben azon a napon az egész 
Egyház részesüln. Gertrúd erre ismét így 
szólt : udehát honnan van az Uram, hogy 
némelyek, bár méltatlanok és az előkészü
lettel is keveset törődnek, mégis oly nagy 
vágyat és vonzódást éreznek a te üdvösséget 
adó szentséged után, hogy a meghatározott 
napokon csak nagynehezen tudják magukat 
visszatartani ?n Az Úr így válaszolt : c<ez 
onnan van, mert különös kegyelemmel gaz
dagítva, az én édes lelkem hatása alatt 
állnak, amint a királynak is, ki királyi 
dolgokhoz van szokva, természetszerűen 
nagyobb kedve telik abban, ha a megszokott 
dicsőséget élvezi, mintha ismeretlenül mutat
koznék alattvalói elöttn. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

A bárkaépftés. 

Exurge, vagyis hatvanadvasárnap Gertrúd 
ismét ágyban fekvő beteg volt. Mikor hallotta, 
hogy matutinumkor a «megáldván tehát 
Isten Noét» kezdetű responzóriumot énekelik, 
arra a gyönyörre és áhítatra gondolt, melyet 
ugyanez már ~öbbször keltett benne és 
így szólt az Urhoz: «Ö Uram! gyakran 
énekeltem ezt a responzóriumot és a többie
ket is oly nagy buzgósággal, hogy szinte 
mennybe fölvétetve, dicsőséged trónja előtt 
képzeltem magamat sa te Szíveden mint va
lami éde" orgonán kezdtem játszani a csodá
latos gregórián neumákat. Es íme, most a 
betegség miatt oly sokat mulasztok l» Az 
Úr így felelt neki : «azt mondod szerelmem, 
-- s én magam is tanuskodom róla -, hogy 
gyakran énekeltél kedvesen isteni Szívem 
orgonáján, méltó viszonzásul most én is ked
vesen fogok neked énekelni. Amint egykot· 
önmagamra esküdtem meg szolgámnak Noé
nak, hogy nem bocsátok többé vízözönt a 
földre, hogy elvesszen, épen úgy esküszöm 
neked istenségemre, hogy azok közül, aki a 
te szavaidra alázatosan hallgat és jámbor 
szándékkal azok szerint igazodik, senki sem 
tévedhet soha, hanem biztos és egyenes úton 
minden tévelygés nélkül hozzám jut, aki az 
út, az igazság és az élet vagyok>>.1 És ezt az 
eskümet megerősítem szent emberségern pe-
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csétjével, amelynek akkor híjával voltam, 
mert még nem lettem emberré». 

Erre Gertrúd ezeket mondotta: «minthogy 
te, örök Bölcseség, előre tudtál mindent, ami
vel a világ téged üldözni fog és pedig mind 
a mult, mind pedig a jelen bajokat, miért 
akartad kegyességedben még esküvel is meg
erősíteni azt az egyességedet, hogy többé 
nem pusztítod el özönvízzel az egész vilá
got». Az Úr így válaszolt: <<az embereknek 
igen hasznos például tettem ezt. Megtanul
hatják belőle, hogy nyugalom idejében úgy 
rendezzenek el s erősítsenek meg egyességek
kel is mindent, ami hasznukra válik, hogy 
az ellenkezés idején kénytelenek legyenek 
legalább becsületből fékentartani szabad 
akaratukat)). 

Ekkor Gertrúd így szólt: <<Ú, Uram Iste
nem, nagyon szívesen venném, ha kegyes
kednél engem, szolgálódat megtanítani arra, 
hogyan szolgálhatnék neked méltón ezen a 
héten egy bárka építésével». Az Úr ezt fe
lelte : <<a nekem legkedvesebb bárkát szíved
ben építed meg. De különösen fontold meg 
azt, hogy Noé bárkájának három helyi
sége volt. A fölsőben lakt~k a madarak, 
a középsőben az emberek és az alsóban a 
többi állatok. Ennek a hasonlatosságára úgy 
oszd be te is az egyes napokat, hogy kora 
reggeltől nónáig (tizenkét óráig) szíved mé
lyéből dícséretet mondj és hálát adj nekem 
az egész Egyház nevében mindazokért a 
jótéteményekért, melyeket a világ kezdeté
től fogva mostanáig bárkinek is nyujtottam. 
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KÜiönösen pedig azért a tiszteletreméltó 
ajándékért, amellyel magamat napkeltétől 
nónáig mindennap szünet nélkül fölaján
lom az oltáron az Atyaistennek az emberek 
üdvösségeért. Az emberek mégis mily ke
vésre becsülik ezt s mintha jótéteményei
met teljes hálátlansággal akarnák viszo
nozni, torkosságban és részegeskedésben él
nek. Ha mulasztásukért mintegy az ő részük
ről buzgó lélekkel igyekszel fölajánlani a te 
háladatosságodat, ezt úgy veszem, mintha 
madarakat gyüjtenél nekem a bárka fölső 
részébe. Azután nónától estig végezd napon
kint a jócselekedeteket abban a legszentebb 
egyesülésben, amelyben én emberségern min
den cselekedetét végeztem, pótlásul azért az 
általános hanyagságért, amellyel az egész 
világ elmulasztja a neki juttatott sok jó
téteményért a köteles szolgálatot. Mikor ezt 
teszed, embereket gyüjtesz számomra a bárka 
középső részébe. Este pedig szíved keserűsé
gében gondold meg az emberi nem istentelen
ségét. Nemcsak hogy nem róják le az embe
rek szolgaságuk kötelességét a nyert végte
len jótéteményekért, hanem azonfölül még 
különféle bűneikkel naponként haragra in
gerelnek engem. Ezeknek kiengesztelésére 
ajánld föl nekem legártatlanabb szenvedé
sem és halálom kínjait és keserűségeit. Ily
roódon állatokat fogsz bezárni számomra a 
bárka legalsó részébe>>. . 

Gertrúd ekkor így szólt az Urhoz : «mivel 
ezt a tanítást érzékeim segítségével kíván
tam tőled megnyerni, nem lehetek biztofl 
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afelől, hogy valóhan te, a legjobb Tanító, 
oktattál-e engem rá.)) Az Úr ezt felelte: 
((miért kellene kevésre hecsülni ez ajándé
komat, ha azt érzékeid útján, melyeket az 
én szolgálatomra teremtettem, nagyobb gon
dossággal készitettem el. Ezt annál is in
kább el lehet fogadni, mert hiszen az em
her teremtésekor magamhan tanácskozva 
igy szóltam : teremtsünk embert a mi ké
pünkre és hasonlatosságunkra, ahelyett, hogy 
azt mondtam volna, amit a többinek terem
tésénél : Legyen világosság ! Legyen erős
ség !ll Gertrúd igy szólt: ((ha én erre a te
kintélyre hivatkoznám, akkor mások, akik 
a saját érzékükkel fáradoznak azon, hogy 
kölönböző találmányokat eszeljenek ki, szin
tén mintegy tekintéllyel védelmezhetnék 
azokat, jóllehet nem a te kegyelmed hatha
tós kiáradásából tettek sze1·t rájuk)). Erre az 
Úr ezt felelte : ((vedd figyelembe ezt a kü
Iönhséget : ha valaki azt tapasztalja szivé
hen, hogy akarata annyira egyesül minden
ben az én isteni akaratomma!, hogy még a 
legkisebb, akár jó, akár rossz dologban sem 
tud eltérni az én tetszésemtőL Ezenfölül 
mindenben, amit cselekszik vagy szenvect, 
annyira csak az én dicsőségemet óhajtja, 
hogy teljesen lemond a saját hasznáról vagy 
jutalmáról. Az ilyen biztosan állíthatja, hogy 
tőlem származik az a jó, amit érzékeinek 
útján fölfogott s bensőleg megizlelt, föltéve, 
hogy a Szentírás tanuságával összhangban 
van s felebarátainak hasznára válik. 

Ezután mise közben, amelyen Gertrúd 
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:.tdozni akart, úgy tetszett neki, hogy az Ú r· 
előtt áll és panaszkodik, hogy betegsége 
rniatt távol kell maradnia a misétől. Az Úr 
így szólt hozzá : ((mondd el a Confiteor-tn. 
:\Iikor Gert,rúd alázatos buzgósággal befe
jezte, az Ur így folytatta: ((Könyörüljön 
rajtatok az én istenségem és bocsássa meg 
minden bűnötöket». És tiszteletreméltó jobb
kezét kinyujtva, megáldotta őt. Mikor erre 
Gertrúd meghajolt, az Úr· keblére vette, sze
retettel átkarolta öt s így énekelt : <<lsten 
képmására van teremtve az ember». Ezután 
Gertrúd szemeit és füleit, száját és szívét, 
kezét és lábát megcsókolta s mindegyiknél 
kedves hangon énekelte ugyanazt. Igy az Úr 
kegyesen megújította Gertrúd lelkében az ő 
isteni képmását és hasonlatosságát. 

Csütörtökön, amely napon a világiak még 
jobban szoktak dőzsölni mint máskor, midőn 
a matutinum után a konyhában a munkára 
l:észülő szolgáknak reggelire csöngettek, Ger
trúd fölsóhajtott és így szólt az Úrhoz : ((Ú 
Uram, mily korán kelnek föl az emberek, 
hogy téged étellel zaklassanak !» Az Úr ked
vesen, mintegy mosolyogva így szólt hozzá : 
"ne sóhajtozzál kedvesem, mert azok, akik
nek most csöngetnek, nem tartoznak azok 
közé, akik engem részegeskedéssei sérteget
nek, sőt ez a reggeli inkább munkára hívja 
és serkenti őket. Azért én örülök az ö étke
zésüknek, mint ahogy örül valaki teherhordó 
harma étkezésének, melyet azért táplál, hogy 
neki szolgáljon». 
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TIZENHARMADIK FEJEZET. 

A tehertől való megkönnyebbülés. 

Esto mihi, vagyis ötvenedvasárnap előtt 
való szombaton, midön Gertrúd minden 
külsö dologtól megválva, egészen magába 
vonult, az isteni jóság keblére vette öt. Ott 
az isteni gyönyörök hatása alatt oly nagy 
lelki nyugalmat élvezett, mintha az Úrral 
az ég és föld minden országáról rendelkezett 
volna. Miután egész napon át ily lelki öröm
ben ünnepelt, estefelé valami esemény any
nyira megzavarta és akkora súllyal neheze
dett rá, ho_gy az előbbi élvezetében megaka
dályozta. Arnbár napnál világosabban látta, 
hogy az a kellemetlenség egészen jelenték
telen, mégsem tudott tőle megszabadulni. 
Végre matutinum előtt, miután Gertrúd 
majdnem az egész éjtszakát ilyen erőlködés
ben álmatlanul töltötte, kérte az U r at, hogy 
távolítsa el szívéből ezt az akadályt, hogy 
az ö szent nevének dícséretére és dicsőségére 
ismét élvezhesse a korábbi örömöket. Az Ür 
így felelt neki : ((ha könnyíteni kívánsz az én 
szenvedésemen, akkor neked is szenvedned 
és baloldalamon kell állanod, hogy kebleden 
pihenhessek. Mert amikor balra hajlok, ak
kor a te szíveden pihenek és közvetlenüt 
hetekintek szívedbe és gyönyörködöm kí
vánságaid édes dallamában, mellyel folyto
nosan lebilincselsz engem>>. 

Gertrúd ekkor azt. kívánta az Úrtól, hogy 
adjon neki valami ajándékot, amivel azon 
három nap alatt, melyen a világiak oly fék-
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Lelenül vétkeznek, valami kedves szolgálatol 
Lehe::;:oen neki. Erre így válaszoll neki az Úr: 
((semmivel sem szolgálhatsz nekem jobban, 
mintha az én szem·edésem emlékére türe
lemmel viselsz el minden külső és belső 
nehézséget és kényszeríted magadat annak 
a megtevésére, ami legjobban ellenkezik 
hajlamoddaL Ezt a legüdvösségesebb módon 
teheted külsö érzékeidnek őrzése és fékezése 
által. Aki ugyanis az én szenvedésem emlé
kére ezekben gyakorolni törekszik magát, 
az kétségkívül bőséges jutalmat remélhet 
él'te jóságomtóh. 

:t\lajd így szólt Gertrúd : «szeretném, jó
~ágos Mesterem, ha kegyességed megtaní
Lana rá, hogy ezen három nap alatt, mikor 
a világiak haragra ingerelnek, micsoda külö
nös imádságokkal tudnálak megengesztelni 
és megkérlelnin. Az Úr ezt felelte : ccnagyon 
kedvesen venném, ha valaki háromszor el
imádkozná a Miatyánkot, vagy a ccDícsér
jétek az Urat rránden nemzetekn kezdetű 
zsoltárt. Az elsőre fölajánlaná az Atya
Istennek szentséges Szívemnek minden gya
korlatát, amellyel valaha a földön az emberi 
nem üdvösségeért dícséretben, hálaadásban, 
panaszban, imádságban, vágyódásban és 
szeretetben fáradoztam, engesztelésül min
den földi és testi gyönyörért és gonosi. 
akaratért, amely most rabságban tart vala
mely emberi szívet. A második imádkozásra 
ajánlja föl az Atyaistennek ártatlan nyelvem 
núnden gyakorlatát, melyet ételben és sza
vakban való önmegtartóztatással és mérsék-
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lettel, igehirdetéssel és folytonos imádsággal 
végeztem az emberi nem üdvösségeért. 
Ajánlja föl engesztelésül mindazokért a bü
nökért, melyeket az egész Egyházban torkos
sággal és részegséggel, továbbá káros és 
haszontalan beszédekkel elkövetnek. A har
madik imádkozásra pedig ajánlja föl meny
nyei Atyámnak szentséges testem minden 
gyakorlatát, az egyes tagok mii1den mozdu
latával és tökéletes életem egész folyamatát 
meg nem érdemlett szenvedésem és halálom 
minden keserüségével, engesztelésül nún
den bűnért, melyet a világban ezidőben az 
emberek érzékszerveikkel a saját üdvösségük 
ellen kegyetlenül elkövetneh. 

Tercia- harmadik óra-táján megjelent 
Gertrúdnak az Úr Jézus abban az alakban, 
amelyben egy oszlopnál megostorozták. Ott 
állott megkötözve két katona között s úgy 
látszott, hogy közülük az egyik tövissel, 
a másik pedig csomós ostorral veri öt. 
Mindketten szentséges arcába vágtak s oly 
megkínzottá váltak arcvonásai, hogy láttára 
szinte elolvadt Gertrúd szíve s egész bense
jét oly nagy részvét fogta el, h9gy egész nap, 
amikor csak eszébe jutott az Ur meggyötört 
arca, újra meg újra megeredtek könnyei. 
Hiszen sohasem gondolta volna, hogy lehet
séges a földön oly meggyötrött arcú ember, 
mint aminő az ér volt abban az órában. 
A tövisek annyira megszaggatták arcát, 
hogy még szempillája is belül megsérült, 
a csomós ostor ütéseitől földagadt és meg
kékült. Úgy látszott, mintha a keserves 
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fájdalom miatt el akarná fordítani az arcát, 
de mikor az egyik katonától elfordult, a má
sik annál hevesebben támadt rá. Erre Gert
rúdhoz fordult és így szólt. : «nemde olvas
tad, hogy írva van rólam: És mi öt szilite 
bélpoklosnak tekintettük.n1 Gertrúd így fe
lelt : «Ó Uram, hogyan lehetne most gyönge 
arcodnak ezt a keserves kínját enyhíteni ?n 
lJ r ezt mondotta: «ha valaki szenvedésemröl 
buzgó szívvel elmélkedvén, szeretetböl bűn
bánatra gerjedne és ilyen szeretetben imád
koznék a bűnösökért, az ilyennek szíve n 
legkedvesebb tapasz lenne nekem, amely 
által megenyhülne minden fájdalmam». Ger
trúd megértette, hogy az a két katona azo
kat a világiakat jelképezi, akik nyiltan vét
keznek s mintegy tövisekkel sebesitik meg 
az Urat. De jelenti némely szerzeteseket is, 
akik szabályaik megsértésével mintegy cso
mós ostorukkal bántalmazzák öt. Megértette 
azt is Gertrúd, hogy a napi evangéliumban 
azért olvassák az Úr kínszenvedését, hogy 
Krisztus különös választottai annál buzgób
ban tiszteljék azt az Úr dicsöségére és en
gesztelésül az Egyházért. Nevezetesen két
szer történik említés az ostorozásnál, mely 
azon a napon oly fájdalmasan tárult föl 
előtte. A napi epistolában is nagyon ajánlva 
van a szeretet, hogy az Isten és felebarátunk 
iránt való szeretetben annál inkább gyako
r·oljuk magunkat. Hogy ily módon szívünk 
rnélyéböl részvétet érezzünk Isten iránt a 

1 Iz. sa, 14. 
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meg nem érdemlett gyalázatért és felebai'á
taink iránt azért, mert ilyen szigorú bűnt 
hívnak ki maguk ellen. Hogy tehát mind 8 

kettőért engesztelé,st nyujtsunk, lebegjen 
szemünk előtt az Ur kínszenvedése. l\lond
junk érte buzgó hálát az Úrnak és imádkoz
zunk, hogy irgalmasságában könyörüljön 
azokon, akikért szenvedett. 

Mikor pedig Szent Mise alatt, intraituskor 
Gertrúd az Úrhoz fohászkodott, így szólt 
hozzá : «Légy kedvesem az én ótalmazóm s 
határozd el magadban, hogyha képes vagy 
rá, szívesen megvédsz minden igazságtalan
ságtól, amellyel különösen ebben az időben 
bántalmaznak. Mivel most a többiektől 
visszautasítva, pihenni kívánok, azért hoz
zád menekültemn. Ekkor Gertrúd teljes ere
jével átkarolta az Urat s mintegy szíve leg
bensejébe akarta öt bevezetni. Ekkor egy
szerre annyira elragadtatott testi érzékeitől 
és oly bensőleg egyesült Istennel, hogy 
emiatt elfelejtett ülésben és állásban akon
venthez alkalmazkodni. Midőn egy nővér 
erre figyelmeztette, kérte az Urat, hogy az ö 
segítségével testét oly módon tarthassa ha
talmában, hogy semmi ~ülönlegesség által 
ne váljék föltünövé. Az Ur így felelt néki : 
«Hagyd velem ezt a hajlamodat, melynek 
szeretet a neve, hogy téged helyettesítsen 
nálam. Te pedig tested kormányzására 
ügyelj !n Erre Gertrúd így szólt : «Ú szerel
mes Istenem, ha valamely hajlamom helyet
tesíthet engem, akkor inkább azt óhajtanám, 
hogy testem kormányzását az értelemre 
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bízhassam s így magam egészen és akadály
talanul veled foglakozhassamn. Erre azt 
az ajándékot nyerte, hogy úgy egyesült 
bensöképen az Urral, hogy külsőleg annak 
rendje-módja szerint teendőit is tudta vé
gezni. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A jócselekedetek följegyzése. Hogyan kell 
azokat Krisztus szenvedéseivel egyesíteni. 

A következő éjjel megjelent Gertrúdnak 
dicsöségének trónján az Úr Jézus s vele Szent 
János evangélista, amint lábánál ült és írt. 
Gertrúd ekkor megkérdezte, hogy mit ír. 
Az Úr így válaszolt neki: «minden egyes 
szolgálatot, melyet a szerzet nekem tegnap 
tett s a következő két napon még tenni fog. 
Gondosan föliratom evangélistámmal azért, 
hogy minden egyes szerzetesnövéred halála 
után, mivel az Atya nekem adott át minden 
ítéletet, jó mértéket adjak vissza nekik jó
cselekedeteik fáradalmaiért. Ezenfölül : üd
vösséget adó szenvedésemnek és halálomnak 
gyümölcséből tömött mértéket teszek még 
hozzá, amellyel minden emberi érdem cso
dálatosan megnemesül. Akkor majd ezzel 
az írott lappal Atyámhoz vezetem öket, hogy 
atyai jóságának mindenhatóságában meg
rázott és kifolyó mértéket juttasson nekik 
azokért a jótéteményekért, melyeket abban 
az üldözésben nyujtottak nekem, mellyel a 
világ fiaimost szorongatnak. Én a leghűsége
set b vagyok, azért a legnagyobb jóval fizetek 
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vissza jótevőimnek. Gondolj csak Dávid 
királyra, aki bár egész életében fejedelmien 
jutalmazta meg jótevőit, mégis mikor halála 
órája elközeledett s az uralmat fiának, Sala
monnak kezébe adta, így szólt hozzá : c<a 
gálaádi Berzelláj fiai iránt azonban légy 
hálás : asztalodnál egyenek, mert előzékeny
séget tanusítottak irántam, amikor Absálom 
bátyád színe elől menekültemll.1 És folytatta 
az Ú r : ceahogy mindenki többre becsüli a 
szerencsétlenségben, mint a szerencsében 
nyujtott jótéteményt, úgy én is szívesebben 
veszem azt a hűséget, melyet valaki oly idő
ben tanusit irántam, mikor a világ bűnei
vel nagyobb mér·tékben üldöz)). 

Ekko_r úgy látszott, hogy Szent János, 
aki az Ur lábainál ült és írt, tollát néha egy 
szaruha mártotta, melyet kezében tartott 
s akkor fekete betűket írt vele. Néha pedig 
Jézus oldalának szeretetsebébe mártotta 
írótollát, me ly nyitva volt előtte és akkor 
rózsaszínű betűket írt vele. Majd ezt a piros 
írást ismét részint fekete, részint arany
színnel választotta szét. Gertrúd megértette, 
hogy a fekete színnel írt betűk a szerzetesek
nek megszokásból végzett cselekedeteit jel
képezik, mint a böjt, melyet ezen a héten 
közösen megkezdtek és más hasonló dolgok. 
A rózsaszínnel írottak pedig azokat a csele
kedeteket jelzik, melyeket az emberek Jézus 
Krisztus szenvedésének emlékére az Egyház
zal való engesztelésül különös szeretettel 

1 J\ü·. a, 2, í. 
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végeznek. Annak pedig, hogy a piros írásl 
fekete és aranyszín választotta szét, a követ
kező jelentősége volt : azok a cselekedetek, 
melyeket valaki az Úr kínszenvedésének 
emlékezetére azzal a szándékkal végez, hogy 
neki magának váljanak üdvösségére, fekete 
színnel vannak megkülönböztetve. Azok pe
dig, melyek Kriszt us szenvedésével egye
sítve, tisztán Isten dicsőségére s minden 
ember javára történnek úgy, hogy az illetéí 
a maga részéről lemond minden érdemrfíl, 
jutalomról és kegyelemről, egyedül az Ur
Istent akarja dicsőíteni és iránta való szere
tetét megmutatni, - az ilyenek aranyszín
nel vannak megkülönböztetve. Bár az előb
biek is bőséges jutalmat nyernek Istentől, 
mégis azoknak, melyeknek indítóoka tisztán 
az Úristen dicsősége iránt való szeretet, 
azoknak sokkal nagyobb az érdemük, méltó
ságuk és az örök üdvösség végtelenü! na
gyobb gyarapodását szerzik meg az ember
nek. 

Gertrúd észrevette azt is, hogy a két 
elválasztás után következő, hely egészen 
üres. Mikor megkérdezte az Urtól, hogy mit 
jelent ez, a következő választ kapta: <<mivel 
nálatok az a szokás, hogy ebben az időben 
szenvedésem emlékezetére buzgó vágyakkal 
és imádságokkal vagytok mellettem, azért 
fölimttam minden egyes gondolatot és szót, 
mellyel nekem szolgáltok. Az üres hely pedig 
azt jelenti, hogy cselekedeteiteket nem szak
tátok kínszenvedésem emlékezetére végezni)). 
Erre Gertrúd így szólt : c.<hogyan tehetnők 
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ezt, szerelmes Istenem, a te dicsőítésed re))? 
Az Úr ezt felelte: «aként, hogy böjtjeiteket, 
virrasztásaitokat s a rendszabály paran
csolta egyéb gyakorlataitokat mind az én 
szenvedésemmel egyesítve végezzétek. Ami
kor megtagadjátok magatokat nézésben, 
hallásban, szóban vagy más hasonlóban, 
ajánljátok föl nekem mindezt azzal a szere
tettel való egyességben, amellyel én szenve
désemben minden érzékemen uralkodtam. 
Mert ámbár egyetlen tekintettel megrémít
hettem volna összes ellenségeimet s egyetlen 
szóval elhallgattathattam volna összes vád
lóimat, mégis mint a bárány, melyet áldo
zatra visznek,! alázatosan lehajtott fejjel é::
földl·e sütött szemmel nem nyitottam meg 
a biró előtt ajkamat, hogy akár csak egy 
mentegetődzö szót is szóljak oly sok hamis 
vádaskodással szemben». 

Ekkor Gertrúd így szólt : <<Taníts meg, 
jóságos Mest.erem, legalább egy dologra, amit 
különösen a te szenvedésed emlékezetére 
végezhetnénk !)) Az Úr így felelt: <<tegyétek 
hát a következőt : mikor imádkoztok, ki
terjesztett karjaitokkal mutassátok Atyám
nak szenvedésem alakját, elégtételül az egész 
Egyházért. Igy egyesüljetek azzal a szere
tettel, amellyel én a kereszten kezeimet 
kiterjesztettem». Gertrúd erre viszonzá : «ha 
valaki meg akarná ezt tenni, akkor rejtek
helyeket kellene fölkeresnie, mert az imád
kozásnak ez a formája nálunk nincs szokás-

1 lz. 5 ::J. ; • 

362 



ham. Az Ú r ezt felelte: «épen az a törekvés, 
mellyel rejtekhelyeket keresnétek föl, szol
gálna nekem tetszésemre. Ha pedig valaki 
szokásba hozná azt, hogy nyilvánosan ki
terjesztett kezekkel imádkozna, nem kellene 
félni semmiféle ellenmondástól, az illető 
olyan tiszteletet mutatna irántam, mint 
aminőt mutat a király iránt az, aki őt ünne
pélyese!! trónra emelin. 

Az Ur folytatta: «minden írásnál, mely 
a szándékokat és imádságokat foglalta ma
gában, oda volt jegyezve az is, aki figyel
meztetéseivel vagy példájával az illetőt 
serkentette''· Igy nyilvánvalóvá lett az isteni 
bőkezűség, mely örömmel óhajt kétszeresen 
jutalmazni, ha az emberi természet kicsisége 
egyszer is föláldoz valamit neki. Erre Gertrúrl 
ezt kérdezte: «miért nem választottad, U ram, 
ennek fölírására inkább Szent Benedeket, aki
nek rendjéhez tartozik a mi monostorunk.1 

Vagy bárki mást inkább, mint Szent Jánost?'' 
Az Or így felelt : ((mivel ez az én választott 
tanítványom olyan életadóan írt a jó Isten 
és a felebarát szeretetéJ"ől, azért bíztam meg 
épen őt ezzel a munkával. Ő oly módon ír, 
amint az én isleni és királyi bőkezűségem
nek fizetnie illik s amint nektek legjobban 
hasznotokra vam. 

1 A cisztercita-rend Szent Benedek nagy rend
esaládjának egyik ága, az 1\ szabályait követi. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

Az Úr fölajánlása Gertrúd lelkéért és a három 
· győzelem. 

Böjt első vasárnapján Gertrúd úgy érezte, 
hogy nincs eléggé elkészülve az Úr testének 
vételére. Azért buzgó szívvel kérte az Urat, 
hogy szentséges böjtölését - mellyel negy
ven nap és ugyanannyi éjjel sanyargatta 
magát a földön - kegyeskedjék neki át
engedni annak a hiánynak pótlására, hogy 
testi gyöngesége miatt a negyvennapi böjben 
kénytelen enyhítésekkel élni. Erre a kérésre 
az lsten Fia vidám arccal fölkelt és az Atya
lsten előtt tisztelettel térdethajtva, így 
szólt : «Én, a te Egyszülötted, aki hozzád 
hasonlóan örökkévaló és veled egylényegil 
vagyok, bölcseségemben lényegében át
látom az emberi gyarlóság gyöngeségét, más
képen mint az emberek. Ezen sokféle gyarló
ság iránt mélységes részvétből jegyesem, 
Gertrúd minden hiányának pótlására föl
ajánlom neked, szentséges Atyám, ajkaimnak 
nagyértékű önmegtartóztatását mindannak 
kiengesztelésére és pótlására, amit valaha 
haszontalan beszéddel Gertrúd vétett, vagy 
elmulasztott. Fölajánlom neked, igazságos 
Atyám, füleimnek önmegtartóztatását az ő 
hallás által elkövetett bűneiért. Szemeimnek 
fékentartását szi nt én fölajánlom mindazért 
a szennyfoltért, melyet valamely tilos tekin
tettel ejtett magán. Nemkülönben fölajánlom 
kezeimnek és lábaimnak önmegtartóztatását, 
cselekedettel és járással elkövetett összes 
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vétkeiét'L- Végezetül fölajánlom, szerelmcs 
Atyám, a te fölségednek isteni Szívemet 
Gertrúd núnden vétkéért, melyet valaha 
gondolattal, kívánsággal, vagy akarattal el
követett. 

Ekkor· az Isten Fia három tál étel alakjá
ban a fölséges Atyaisten elé tette három 
győzelmét, melyről azon a napon az evangé
liumban szó volt. Ezzel hatásos gyógyszert 
készített azon három baj ellen, amellyel az 
egész emberi nem legtöbbször vétkezik : a 
gyönyör, a beleegyezés és rendetlen kívánság 
által. Az első győzelem az, mellyel az ördögöt 
bölcsen visszautasította, midőn az ételben 
való gyönyörködésre csábította, ezekkel a 
szavakkal : «nem csak kenyérből él az em
ber)). - Ebből a győzelemből Gertrúd ki
engesztelését nyerheti meg mindannak, ami
ben valaha embet·i kedvtelés által vétkezett 
és erőre tehet szert, hogy a jövőben ellen
állhasson hasonló kísértésnek. Mert miné1 
inkább enged valaki az érzéki hajlamoknak, 
annál gyöngébbé válik az ellenállásra. Azért 
mindenki fölajánlhatja az Isten Fiának ezt 
a győzelmét az Atyaistennek mindannak 
kiengesztelésére, amiben valamely teremt
ménnyel érzékileg vagy testileg is vétkezett 
és erőt kérhet, hogy a jö':őben minden ilyen
nek ellenállhasson. Az Ur második győzel
méből megnyerte Gertrúd azt a kegyelmet, 
hogy bocsánatban részesült mindazon bű
neért, amelyet valaha beleegyezéssei elköve
tett s egyben erőt nyert arra, hogy a jövőben 
ellenállhasson. Ezt a gyözelmet is fölajánl-
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hatja bárki az Atyaistennek mindazokél'l 
a gondolatokért, szavakért és cselekedetekért, 
melyekkel lelkiismeretét megterhelte és föl
ajánlhatja annak az erőnek megnyerésére is, 
mellyel mindenkor ellenállhat. Az Úr harma
dik győzelméből azt nyerte Gertrúd, hogy 
igaz engesztelést nyujthatott mindazért, amit 
olyan dolgok után való vágyakozás által kö
vetett el, amelyeket mikor nem voltak birto
kában, bírni szeretett volna. Ugyanekkor 
erőt nyert arra is, hogy minden céltalan 
vágynak ellenállhasson. Törekedjék magá
nak ezt is mindenki biztositani. 

Szent Mise közben Gertrúd a leckére fi
gyelt, hogy az ott fölsorolt erényekből egy
két hasznosabbat utánzásra s másoknak ok
tatására kiválasszon. Azonban nem részesült 
ez alkalommal semmi különösebb lelki meg
világitásban, így szólt az Urhoz : «taníts 
meg Uram, hogy ezen erények közül melyek
kel szolgálhatnék neked különösen kedvedre. 
Sajnos, nem tudom naponkint mindegyiket 
gyakorolni». Az Úr ezt felelte : «fontold meg, 
hogy a többi erények között ez is föl van 
sorolva : <<a Szentlélekbem. Mivel a Szent
lélek a jóakarat adományozója, ezért első
sorban a jóakarat megszerzésére törekedjéL 
Akkor minden erény a tied lehet. Maga a 
jóakarat többet nyer meg, mint amennyit 
bárki még oly fáradságos cselekedeteivel is 
elérhet. Akinek ugyanis olyan készséges 
volna akarata a jóra, hogy a legörömesteb
ben engem akarna minden teremtménynél 
inkább szeretni, dicsérni és szolgálni és részt 
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kérne szenvedéseimböl, az ilyen lélek minden 
erényben a legtökéletesebb módon gyako
rolná magát. Ezért kétségtelenül a legna
gyobb jutalmat nyeri az én bőkezűségemtöl, 
melyet fölül nem múlhat semmi más e 
világon.n 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

Az Egyházért való fölajánlás. 

Böjt második vasárnapján, Gertrúd mint
egy Jegyesének terméhe vezettetve, minden 
drága javaiban részesült. Csodálatos módon 
élvezte az isteni édességnek és jóságnak gyö
nyörűségeit, melyeknek kifejezésére azonban 
képtelen az emberi értelem. Ekkor kérte az 
Urat, hogy ajándékozzon neki valamit, ami
ben az emberek azon hét folyamán haszno
san gyakorolhatnák magukat. Az Úr ezt 
válaszolta : «hozz nekem két jó1 fejlődött 
gödölyét, vagyis az egész emberiségnek tes
tét és lelkétn. Ezekből a szavakból Gertrúd 
megértette, hogy az Úr engesztelést kíván 
tőle az egész Egyházért. Ekkor a Szentlélek 
indítására ötször elimádkozta a Mi Atyán
kot az Úr öt sebének tiszteletére, engesztelé
sül az egész emberi nemnek öt érzéke által 
elkövetett minden bűnéért. Azután két Mi 
Atyáokot mondott, hogy engesztelést nyujt
sorr mindazokért a bűnökért, melyeket az 
egész világ a lélek két fötehetségével : az 
értelemmel és akarattal elkövetett, vagy el
mulasztott. Gertrúd mindezeket fölajánlotta 
az Úrnak azzal a vele való egyességben, 

367 



amellyel az Ür ugyanazt az imádságot édes 
Szívéhen megszentelte s ami üdvössftgünkre 
kinyilvánította. Ekkor a jóságos Ur meg
engesztelödve, kinyujtotta kezét és a kereszt 
jelével tetötöl talpig megjelölte és szeretet
tel megáldotta Gertrúdot. Azután az Atya
istenhez vezette, hogy annak áldásában is 
részesüljön. Az Atya jóságosan tekintett 
Gertrúdra, megáldotta öt úgy, hogy az egész 
emberi nemet megillető áldásban részesítette. 
Öt, egymagát pedig kimondhatatlan módon 
annyi áldással boldogította, amennyi az egész 
világot illetné meg, ha minden ember Ger
trúdhoz hasonlóan közreműködnék az isteni 
kegyelemmel. Azért igyekezzék ezen a héten 
mindenki öt Mi Atyánkkal engesztelni az 
Urat az egész emberi nem testszerinti vét
keiért és három ~fi Atyánkkal az lsten egész 
Anyaszentegyházához tartozó lelkek más
fajta bűneiért, hogy ennek az üdvösséges 
áldásnak hatásában részesüljön. Jézus Krisz
tus, az Isten Fia által, aki az Egyháznak 
feje és jegyese. 

TIZENHETEDIK FEJEZET. 

Az úr vendégsége. 

Böjt harmadik vasárnapján ( Laetare) 
Gertrúd arra kérte az Urat, tanítsa meg őt, 
mit tehetne ezen a héten az ő dícséretére. 
Az Úr ezt felelte: «hozd ide nekem mind
azokat, akiket egy héttel ezelőtt az én élet
módom ékességével elökészítettél, mert ve
lem fognak étkezni)). Erre Ger!J·úd így szólt : 
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«Hogyan tel1etném meg ezt? Ha méltatla11 
létemre míndazokat, akikben neked kedved 
telik, hozzád, az én Uramhoz vezethetném, 
a mai naptól kezdve egész az ítélet napjáig 
örömest kész volnék mezítláb járni be az 
egész világot s közülük mindenkit karjaimon 
vinnék elődbe, hogy legalább isteni szerete
ted boldogító édességétől ilymódon kénysze
rítve, gazdagon kielégíthetnének Ezenfölül 
ha lehetséges volna, szívemet annyi részre 
kívánnám osztani, hogy belöle mindenkinek 
jóakaratot juttathatnék, hogy isteni Szíved 
tetszése szerint szolgáljon neked». Az Úr 
így válaszolt : «ez a te kedves és tökéletes 
akaratod teljesen elég». Gertrúd legott látta, 
hogy az egész Egyház csodálatos módon föl
ékesítve áll az Úr színe előtt. Az Úr pedig 
így szólt : «ennek a sokaságnak ma te fogsz 
szolgálni>>. 

Ekkor isteni sugallatra Gertrúd az Úr 
lábaihoz borult s megcsókolta ballábának 
sebét, engesztelésül mindazokért a bűnökért, 
melyeket az Anyaszentegyház tagjai gondo
lattal, kívánsággal vagy akarattal valaha 
elkövettek. S kérte az Urat, hogy azt a töké
letes elégtételt, mellyel ö az egész világ bű
neit eltörölte, ajándékozza Anyaszentegyhá
zának igaz jóvátételül. És íme, amit kért, 
azonnal megnyerte egy kenyér alakj_ában, 
melyet hálaadással nyujtott át az Urnak. 
Az Úr kegyesen fogadta és szemeit fölemelve, 
hálát adott az Atyaistennek, megáldotta s 
azután visszaadta Gertrúdnak, hogy ossza 
ki az egész Anyaszentegyháznak. Gertrúd 
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azután a1. Úr jobblábának sebét csókolta 
meg, engesztelésül mindazért, amit az Egy
ház tagjai hasznos gondolatok, jókívánságok 
és szent elhatározások gyakorlásában elmu
lasztottak. Ekkor kérte az Urat, hogy azt 
a tökéletes elégtételt, mellyel az emberi nem 
minden adósságát lerótta, ajándékozza oda 
az egész Egyháznak a hany~gságok jóvá
tételére. Gertrúd azután az Ur balkezének 
sebét csókolta meg mélységes áhítattal, en
ges7telésül az egész világnak szóval, vagy tet
tel elkövetett minden bűnéért és esdve kérte 
az Urat, hogy azt a tökéletes elégtételt, mely
lyel mindnyájunknak szóbeli vagy cseleke
detbeli vétkeit kiengesztelte, ajándékozza az 
egész Egyháznak igaz elégtételül. Azután 
jobbkezének sebét csókolta meg azon ha
nyagságok pótlására, melyeket az Anya
szentegyház tagjai hasznos szavak és jó
cselekedetek elmulasztásával követtek el. 
Gertrúd arra kérte az Urat, hogy ezek jóvá
tételére a maga tökéletességét adja az Egy
háznak. V égezet ül Jézus Krisztus oldalának 
sz ere tetsebéhez lépett és szíve mélyéböl meg
csókolva, kérte az Urat, hogy a bűnök méltó 
kiengesztelése és a hanyagságok elégséges 
pótlása után isteni jóságának bőségéből most 
még legszentebb életmódjának érdemeit is, 
mellyel oly fölségesen tündöklik az Atyaisten 
színe előtt, adja oda az Egyháznak, az ö 
j egyesének örök boldogsága gyarapodására. 
Minden egyes seb megcsókolásakor egy-egy 
kenyeret kapott, melyet az Úrnak nyujtott 
át, aki azt megáldotta s visszaadta Gertrúd-
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nak, hogy o~sza ki az egész t}nya~zentegy
háznak. Ekkor így szólt az Urhoz: ((hát a 
halak helyett Uram, melyekről ugyancsak 
szó van a mai evangéliumban, mit adsz ne
kem, hogy jegyesednek, az Egyháznak nyujt
sam?)) Az Úr ezt felelte : ((szeplőtelen testem 
minden tagjának működését adom neked, 
hogy széloszd mindazért a hanyagságért, 
mellyel elmulasztottak teljes erejük~el é~ 
testük érzékeivel nekem szolgálni. Es lel
kemnek működését adom mindazért a ha
nyagságért, amellyel elmulasztották azt, 
hogy lelkük minden erejével és érzelmével 
dícsérjenek és szeressenek engem s hálát 
adjanak nekem az egyes jótéteményekért. 
Abból pedig, hogy az Úr a kenyereket el
fogadta s az Atyaistennek köszönetet mon
dott, megértette Gertrúd, hogy ahányszor 
valaki lsten dicsőségére jót cselekszik -
bármily csekély is az .. -, vagy legalább egy 
Mi Atyánkol vagy Udvi:izlégyet, vagy más 
imádságot végez az egész Anyaszentegyház 
üdvösségeért, azt az lsten Fia mint szent 
emberségének gyümölcsét azonnal a leg
kegyesebben fogadja, köszönetet mond érte 
az Atyaistennek, megáldja és ezen áldással 
megsokasítva, szétosztja az egész Anyaszent
egyháznak örök üdvössége gyarapodására. 
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Az Cr kínszemedéséről való megemlékezés 
hasznossága. -

Böjt ötödik (Judica) vasárnapján az Úr 
kínszenvedésének tiszteletére, melyről azon 
a napon különös mórlon kezdenek megemlé
kezni, Gertrúd egészen fölajánlotta magát 
az Cmak arra, hogy testben és lélekben el
viseli és megcselekszi mi~dazt, ami az ö 
isten} akat·atának tetszik. Ugy látszott, hogy 
az Ur ezt az ö akaratát kimondhatatlan 
kegyességgel fogadta. Ó pedig isteni sugal
latra, szíve legmélyebb érzelmével kezdte 
üdvözölni az Úr egyes tagjait, amelyek a mi 
üdvösségünkért különböző kínokat szenved
tek. Amikor· valAmely tagot ürlvözölt, mind
járt isteni fény át·adt ki a_bból a tagból, me!~' 
az ö lelkét beragyogta. Es abban a fényb~n 
elnyerte azt az ártatlanságot, melyet az Ur 
azon tagjának szenvedése által szerzett meg 
az ~nyaszentegyháznak. Ekkor így szólt 
az Urhoz : <<taníts meg Uram, hogy ezzel 
az árta1lansággal, melyben a te meg nem 
érdemlett jóságod részesített engem, miképen 
tisztelhetném dícséretes módon a te imá
dandó kínszenvedésecletn. Az Úr ezt felelte: 
((elmélkedjé! gyakran hálásan és részvéttel 
arról a véres áldozatról, amellyel én, a te 
Teremtőd és Urad, halálküzdelmem alatt 
hosszasan imádkoztam. Ezen áldozat, vágy 
és szeretel hevcs~.ége folytán vét·e!' veríték
kel áztattam a föld színét. Minden cseleke
detedet és mindazt, ami t·ád vonatkozik. 

3 í 2 



ajánld nekem azzal az engedelmességgel valú 
egyesítésben, amellyel én abban az áldozat
ban így szóltam az Atyához : «Atyám, ne 
az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd>>. 1 

S minden örömöt és szenvedést abban a sze· 
retetben fogadj el, amellyel én mindezt ~ 
te üdvösségedre rád bocsátom. Fogadd há· 
\ával az örömöket, azzal a szeretettel való 
egységben, amellyel én, a te Jegyesed, gyön
geségeci iránt való részvétből elkészítern 
azokat számodra. Altaluk tanulj meg az 
örök boldogságra gondolni s az örök boldog
ságat remélni. A szenvedést pedig fogadd 
el azzal a szeretettel egyesülve, amellyel 
atyai hűségböJ rád bocsátom azokat, hogy 
általuk örökkévaló jót szerezz magadnak». 
Gertrúd ekkor elhatúrozta, hogy azon a 
héte!l bizonyos imádságot végez, mellyel 
az Ur· egyes tagjait üdvözli ezekkel a sza
vakkal : «Legyetek üdvözölve, gyöngéd ta
gok)). Érezte, mily nagyon tetszik ez az (Tr
nak. Azért hát mi se restelljük ugyanezt 
tenni, hogy hasonló boldogságban részesül
hessünk. 

S mikor az evangéliumhan ezeket a l:'Za
vakat olvasták: «Ördögöd vagyon», Urának 
gyalázatán Gertrúd szíve mélyéig megindult 
s nem tűrhetvén, hogy lelkének Szerelme 
ilyen meg nem érdemlett szemrehányást 
halljon, szeretetében a következő .~zavakkal 
igyekezett neki kedveskedni: «Udvözlégy 
isteni nemességnek mindeneket fénnyel át-
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jár·ó drágaköve! Üdvözlégy az ember·i mél
tóságnak hervadhatatlan dicsőséges pálmá
ja ! ~n jóságos Jézusom, Királyom és egyet
len Üdvözítöm !)) Erre jóságos Jegyese szo
kása szerint méltóképen akarván öt meg
jutalmazni, barátságosan hozzáhajf!lt s lel
kébe ezeket a szavakat súgta: «En, a te 
Teremtőd, Megváltód és Jegyesed, halál
gyötrelmek között núnden boldogságommal 
szereztelek meg téged)). Ekkor a menny
ország minden szentje nagy örömmel áldot.ta 
az Urat azon való bámulatában, hogy oly 
kegyesen leereszke~ett Gertrúd lelkéhez. Ez
után így szólt az Ur: «aki azokkal a károm
lásokkal és gyalázatokkal szemben, melyek
kel engem a földön bántalmaztak, azzal a 
szeretettel üdvözöl engem, amellyel te most 
üdvözöltél, annak halála óráján a szigorú 
ítélet idején, amikor a gonosz lelkek vádjai 
kárhozatha akarják zuhantat ni, ugyanolyan 
kedvesnek mutatom majd magamat, mint 
aminőnek most teirántad vagyok s ugyan
azokkal a szavakkal vigasztalom meg őt. 
S ha már a mennyei szentek csodálkoztak 
e szavakon, mennyivel inkább megdöbben
nek majd és rémülve futnak el annak a lé
leknek összes ellenségei, aki az ítéletkor ezt 
a vigasztaló ajándékot nyeri isteni jóságom
tóh. 

Törekedjünk tehat arra, hogy szivünk 
egész szeretetével kedveskedő szavakat 
mondjunk az Úrnak mindannyiszor, ahány
smr· csak gyalázatról esik szó, melyeL valaki 
neki okozott. 
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TIZENKILENCEDIK FEJEZET. 

Az úr iránt való figyelem és az ő vendégül 
fogadása. 

Pálmavasárnapon, midőn Gertrúd a sza
kottnál is jobban örvendezett az isteni élve
zet gyönyörüségének, így szólt az Úrhoz : 
,,Taníts meg, én Szerelmem, hogyan mehet
nék eléd a mai napon méltóképen és hogyan 
zenghetném dícséretedet neked., Uramnak és 
Istenemnek, aki_ az én üdvösségemért jössz 
szenvedni)), Az Ur ezt felelte : «készíts szá
momra egy hátas állatot, hogy fölüljek rá 
s azután néptömeget, mely örvendezve jön 
elém, néptömeget, mely dícsérve követ és nép
tömeget, amely szolgálva kísér. Hátas állatot 
készítesz, ha szí ved töredelmes bánatával 
megvallod, hogy gyakran nem hallgattál 
a kegyelem szavára s mint az állat, nem tö
rödtél cselekedeteimmel, melyeket jóságom 
gzünetnélkül mívelt a te üdvösségedre. Ezen 
hanyagságoddal elsötétítetted az én derüiL 
nyugalmamat, mivel ahelyett, hogy lelkileg 
gyönyörködhettem volna benned, igazságos
ságom miatt néha külsö és belső szenvedé
sekkel kellett téged megtisztítanom. Igy én 
magam is kénytelen voltam úgyszólván ben
ned szenvedni. Határtalan isteni szeretetem 
ugyanis arra ösztönöz, hogy bensőképen 
veled szenvedjek el mit1den bajt. Ha tehát 
ilyenféle teherhordó állatnak mutatkozol, 
akkor elég kényelmes ülöhelyet késútesz 
:;zcímomr<~. Másodszor: vezess elém egy olyan 
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sereget, mely örömmel jön elém, az egész 
emberiség szeretetével fogad engem, azzal 
a szeretettel való egységben, amellyel én, 
mindennek Teremtője és Ura, az egész világ 
üdvösségeért a mai napon J ernzsálembe be
vonultam. Ez szolgáljon pótlásul mindazok 
helyett, akik elmulasztották valaha érte a 
méltó dícséretet, hálaadást, szeretetet és 
szolgálatot. Harmadszor: vezess hozzám egy 
olyan sereget, amely dícsérve követ engem. 
Valld meg, hogy sohasem törekedtél kellő 
módon utánozni az én tökéletes életmódom 
példáit, ezért ajánlj föl nekem olyan érzü
letű akaratot, hogyha minden embert rá 
tudnál bírni arra, hogy szentséges életmó
dom és szenvedésem példáit a legtökélete
sebben utánozza, ezt az én dicsöségemre 
minden erőddel a legszívesebben megtennéd. 
Egyben imádkozzál azért a kegyelemért, 
hogy igaz alázatosság, türelem és szeretet 
által, amely erényeket kínszenvedésem ide
jén mindhalálig gyakoroltam, amennyire 
csak ember képes, olyan forró vágyakozással 
utánozhass engem. Negyedszer: mutass ne
kem egy olyan sereget, mely szolgálva kisér 
engem. Valld meg, hogy az igazság és jogos
ság védelmében sohasem segítettél nekem 
kellő hűséggel s határozd el, hogy jövőre 
mindenben ami nekem tetszik, a jogosság 
és igazság ügyét törekszel szóval és tettel 
szolgálni. Ezt az akaratot az én _dicsőségemre 
óhajtsd mindenkor megö1-izni». Es még hozzá
Lette az Úr: «ha valal\i az egész emberiség 
nevében ezen a négy mó1lon jön elf>m, ahhoz 
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oly kegyesen térek be, hogy ezáltal az örök 
üdvösség gyümölcsében részesül». 

Gertrúd ezután áldozni készült és szere
tettel ajánlotta föl szívét az Úrnak. Ekkor 
úgy látszott., hogy szíve a szeretet hatása 
alatt annyira kitágult, mintha az egész Jeru
zsálem váro~a megnyílt volna az Úr befoga
dására. Az Ur azután egy ifjú alakjában be
lépett és három kötélből ostort font. Ez az 
ostor a mi megváltásunk művét jelképezte. 
És pedig az első ártatlan testének kemény 
fáradságát, a második szentséges lelkének 
benső áhítatát, a harmadik pedig fölséges 
istenségének tündöklő nemességét. Ez a há
rom ugyanis Jézus Krisztus núnden művé
ben közreműködött. Ezzel az ostorral az Úr 
szelíden megérintette Gertrúd belsejét s az 
emberi gyarlóság és hanyagság minden porát 
letörölte róla. 

Mikor terciakor az ((Üdvözlégy keresztfa, 
egyetlen reményünk)) kezdetű himnuszt éne
kelték, Gertrúd fölajánlotta az Úrnak mind
azok áhítatát, akik ezzel a verssei azon a 
napon a hét egyházi imaórában üdvözölni 
kívánták öt. Ekkor az Úr a maga szentsé
ges lelkének benső áhitatát adta oda mind
azoknak, akiknek buzgóságát Gertrúd föl
ajánlotta s mindegyikük lelki fényt nyert 
belöle és megpihent benne. Ekkor Gertrúd 
így szólt az Úrhoz : <<Uram, ha már ez a buz
góság oly nagy hasznukra van, mit szándé
kozol nekik adni akkor, amikor majd a kör
menet után még nagyobb szeretettel és buz-
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gúsággal adják át magukat neked és még 
buzgóbb kívánsággal üdvözölnek téged ?n Az 
lJr így felelt : ((Háromféle gyönyörűségben 
részesitem őket, mivel ők is az áhítat három
féle módját nyujtják nekenl. Némelyek, akik 
kívánják az áhitatot, de híjával vannak an
nak, a. külső munkában megnyilatkozó bm:
góságot nyujtják majd nekem. Ezeket ártat
lan testem fáradságos munkájának gyümöl
csével fogom fölüdíteni. Mások meg, akik 
az áhítat édességében bővelkednek, érzel
meiket és vágyaikat mutatják be nekem. 
Ezeket azzal az élvezettel üdítem föl, amely 
szentséges lelkem bensőséges áhítatának gyü
mölcse. Ismét mások, akiknek akarata min
denben egyesült az én isteni akaratommal 
és így egy lélekké lettek velem, egészen föl
áldozzák magukat neken1. Ezekbe fölséges 
istenségem illatát fogom üdvösségükre be
lehelni>>. 

A körmenet után arTa kérte Gertrú
dot valaki, hogy vegyen magához ételt, mert 
nagyon gyönge: 6 azonban félt előbb enni, 
mintsem az Ur szenvedésének történetét 
hallotta. Szokása szerint megkérdezte az 
Urat, mitévő legyen. Az Úr pedig így vála
szolt neki : <<Űdítsd föl magadat szerelmem, 
egységben azzal a szeretettel, amellyel én 
a kereszten az epével kevert mirrhús bort 
megízleltem ugyan, de nem akartam inni 
belőle>>. Mikor Gertrúd e1;re hálaadással meg
hajtotta akaratát, az Ur Szívét nyujtotta 
neki ezekkel a szavakkal : «Ime, ezen sza
vakra való emlékezés edényében : - «Midlín 
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megízlelte, nem akart inni»1 - azt a kíván
ságot nyujtom neked, mely engem vissza
tartott attól, hogy ne igyam meg azt, ha
nem kiivását neked tartsam fönn. Idd ki 
tehát nyugodtan, mivel én a legjobb orvos, 
előtted megízleltem s ezáltal üdvösséges ita
lul készítettem el számodra. Nekem ugyan 
azért nyujtották az epével kevert mirrhás 
bort, hogy hamarabb meghaljak. De az a 
vágy, hogy sokat szenvedjek az emberiségért, 
visszatartott attól, hogy ne igyam meg. Te 
ellenben ugyanabban a szeretetben vedd 
magadhoz azt amire szükséged van, hogy 
könnyebbséget szerezzen neked s így tovább 
megtartsd magadat az én szolgálatomban. 
A nekem nyujtott italhan pedig gondold 
meg ezt. a három dolgot: mirrhás bor volt 
az epével keverve. Ennek a példájára töre
kedjél te is minden üdülésben háromféle szán
dékot fölkelteni. Először : mindent lelki 
örömmel tégy az én dicsöségemre. Ezt je
lenti a bor. Másodszor : minden üdülést azzal 
a szándékkal engedj meg magadnak, hogy 
irántam való szeretetből tovább szenvedhess. 
Ezt jelenti a mirrha, mely megóv a rothadás
tól és romlástól. Harmadszor : irántam való 
szeretetből légy kész arra is, hogy szívesen 
lemondasz az én boldogító jelenléternnek 
öröméről mindaddig, amíg csak nekem tet
szik. Ez a boldogság a mennyországban lesz 
részed. De most még a nyomorúságnak ezen 
völgyében maradsz, - ezt jelenti az epe. 

l .\Iá té :!7, :H. 
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Ahányszor pedig valami üd ülést engedsz 
meg magadnak ezzel a szándékkal, azt úgy 
fogadom, mint ahogy egy barát jóbarátjá
tól fogadná, ha az a neki nyujtott epét egé
szen kiinná s helyette a legédesebb bort kí
nálná nekin. 

Gertrúd ezután evett és minden falatnál 
ezt a verset mondogatta szívében : «Isten
séged ereje olvasszon össze veled egészen, 
szerelmes Jézusom>>. Hasonlóképen núnden 
egye'> korty víznél : «arra a szeretetre gon
dolva, amely oly erős volt Szívedben, hogy 
a keresztfán nem fogadtad el a halálod siet
tetésére készített italt azért, hogy még töb
bet szenvedhess érettünk. - A szeretetnek 
ugyanazt a hatását áraszd ki szívembe sze
relmes Jézusom. hogy egész lényemet át
hassa és testemnek-lelkemnek minden moz
dulatában, erejében és érzékében a te örök 
dicsöségedre forrásozzékn. 

Midön pedig a passióban ezeket a szava
kat olvasták : <<Kiadá lelkétn1 - Gertrúd 
rendkívüli meghatottságában földreborulva 
így szólt: «Ime Uram, a te drága halálod 
tiszteletére egész testemmel földreborulva 
kérlek téged, hogy azért a szeretetért, amely 
téged, minden teremtmény életadó Urát 
meghalni kényszerített, irtsd ki lelkemből 
mindazt, ami neked nem tetszik>>. Az Úr ezt 
felelte : «Leheld ki magadból azokat a bűnö
ket és hibákat, melyeknek kiirtását kívá
nod. És szívd magadba az én lelkemből 

lMfüé 2í, 50. 
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111indazl, amit belőlem bírni óhajtasz. É~ 
tudd meg : kétség nélkül megnyered tölem 
n1Índannak amit kilehelsz, teljes bocsána
tot, annak pedig amit az én lelkemből ma
gadba szívsz, üdvösséges hatását. És vala
hányszor a jövőben a már kilehelt hibák le
gyözéseért, vagy a tölem már magadha 
fölvett erények megszerzéseért fáradozol, 
mindannyiszor kínszenvedésemnek és győ
zelmemnek kettős gyümölcsében fogsz ré
szesülni~>. 

Gertrúd midőn ebéd után fáradt tagjai
nak pihentetésére ágyra dőlt, de nem azért 
hogy aludjék, hanem azért, hogy a sűrű 
látogatások zaklatásától félrevonuljon. Pihe
nésében így szólt az Úrhoz : <<Ime Uram, 
annak a tanításnak emlékére, amelyben te 
a mai egész napon a templomban fáradoz
tál, elfordulok minden teremtménytől. Ezen
Lúl egyedül terád figyelve s azután v_ágyó
dom, hogy te szólj a lelkemhez». Az Ur így 
válaszolt neki : «amint az istenség nyugo
dott az én emberségemben, úgy pihen isten
ségem gyönyörűsége a te fáradtságodban». 
~'likor Gertrúd észrevette, hogy a nővérek 
kímélettel vannak iránta, mert azt hitték, 
hogy alszik, megkérdezte az Ürtól : vajjon 
megmondja-e nekik, hogy nem als~.ik, hogy 
;ík megtehessék amit akarnak. Az úr 
így felelt: «Nem! Hadd érdemeljék a 
szeretet gyakorlásával a szeretet jutal
mát, melyet oly szívesen adok meg 
nekib. És még ezt mondta az Úr: «Ime, 
most kétféle dolgot tártam eléd, amelyek-
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r·ől elmélkedhetsz, hogy nagyobbat érhess 
cl. Gondold meg, hogy az ember semmi 
hasznosabbat sem tehet életében, mintha 
olyan munkában fáradozik, amelyben az én. 
istenségem örömmel pihen meg. Igy növe
kedjék a szeretetben, amelyet felebarátai 
iránt gyakoroln. 

Mikor pedig beesteledett, annak a kegyes 
jóságnak emlékére, mellyel az Úr aznap ké
sőn Máriához és Mártához ment Betániába, 
Gertrúd is forró vágyat érzett azután, hogy 
az Urat vendégü! fogadhassa. Azért tehát 
odament egy feszülethez, mélységes szere
tettel megcsókolta a szentséges oldalsebet. 
Ezzel mintegy magába szívta az lsten Fia 
szerető Szívének minden vágyát mindannak 
az imádságnak bensőségével, amely valaha 
abból az édes Szívből fakadt. Ekkor arr·a 
kérte az Urat, hogy az ő méltatlan szívének 
kis vendégfogadójába kegyeskedjék betérni. 
Erre az Úr, aki mindig közel van azokhoz, 
kik hozzá fohászkodnak, forrón óhajtott 
jelenlétében részesítvén Gertrúdot, így szólt 
hozzá : dme, itt vagyok. Ylit akar~z hát 
nekem adni?)) Gertrúd így válaszolt: ((Udvöz
légy egyetlen üdvösségem és én egész, egye
dül való igaz javam !n Azután így folytatta: 
((Ú Uram! Én méltatlan, semmit sem készí
tettem elő, ami a te isteni fönségedhez ille
nék. De fölajánlom egész lényemet a te jó
ságodnak, óhajtva és kérve, hogy te készíts 
el a magad számára bennem mindazt, ami 
a te isteni jóságodat leginkább tudná gyö
nyörködtetni)), Az Úr ezt felelte: «Ha meg-
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adod nekem re~!d vonatkozólag ezt a sza
badságot, akkor add ide a kulcsot is, hogy 
magamhoz vehesselek és ismét visszatehes
sek mindent, ami nekem pihenésemre, üdü
lésemre megtetszik)). Gertrúd kérdezte : «Mi 
ez a kulcs?n «Tulajdon akaratadn-válaszolta 
az Úr. - Ebből megértette Gertrúd, hogy 
aki az Urat vendégü! akarja fogadni, magát 
egészen az ö dícséretreméltó tetszésére kell 
bíznia abban a szilárd meggyőződésben, hogy 
kegyes jósága mindenben az, ö üdvösségét 
fogja munkálni. Akkor az Ur betér hozzá 
és szívében, lelkében végrehajtja mindazt, 
amiben isteni akaratának gyönyörűsége telik. 
Ezután az isteni kegyelem sugallatára három
százhatvanötször elmondta az evangélium
nak ezeket a szavait : <<Ne az én akaratom 
legyen meg, hanem a tied, szere!mes Jézu
som !n S ez nagyon tetszett az Urnak. 

HUSZADIK FEJEZET. 

A nagycsütörtöki zsolozsma. 

~agycsütörtökön, midön matutinumkor 
a lamentációkat énekelték, Gertrúd az Atya
Isten előtt állva, szíve keserűségében panasz
kodott neki az egész világ nevében mind
<Jzon biínök miatt, amelyeket valaha isteni 
mindenhatósága ellen gyarlóságból elkövet
tek. A második lamentációnál a Fiúisten 
elé állt és ugyancsak panaszt emelt mind
azon bűnök miatt, melyeket emberi tudat
lanságból Isten kifürkészhetetlen bölcsesége 
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ellen kövellek el. .-\ harmadiknál pedig <:1 

Szentléleknek panaszolta el az összes bűnii
ket, amelyeket jósága iránt valaha gonosz
ságból ~!követtek. '.\likor ezután ennél a vers
nél: «0, Jézus Krisztu.s,, a nővérek kóru<;a 
a Kyrie eleisont énekelte : az elsőre Jézus 
Krisztus P.des Szívéhez közeledett Gertrúd, 
az egész Egyház nevében áhítattal meg
csókolta s ezáltal megnyerte mindazon bű
nök bocsánatát, amelyeket valaha gonosz 
gondolatokkal, vágyakkal, hajlamokkal és 
elhatározásokkal követtek el. A máso~iik 
Kyrie eleisonra pedig megcsókolta az Úr ál
dott ajkát és bocsánatot kért mindazokért 
a bűnökért, melyeket valaha szájjal követ
tek el. A következő Kyrie eleisonra az Úr
nak tiszteletreméltó kezeit csókolta meg s 
ezúltal megnyerte mindazon bűnök bocsá
natát, melyeket az Egyházban bárki csele
kedetekkel követett el. Mikor· pedig a nép 
a «Krisztus Királyn kezdetű l1imnuszhoz öt. 
Kyrie eleisont énekelt, 9-ertrúd mindegyik 
versre megcsókolta az Urnak öt rózsapiros 
sebét, az emberek öt érzéke által elkövetett 
minden bűnnek bocsánatáért. S mikor ezt 
tette, az öt sebből bőséges áradatban kez
dett folyni az üdvösséget adó kegyelemnek 
öt patakja, mely az egész Anyaszentegy
házat megöntözte és a bűnök minden szeny
nyétől megtisztította. Ebből megértette Ger·
trúd, hogy teljes mértékben megnyerte mind
azt, amit a lamentációk és a Kyrie eleison 
által kért. Azért ezen a három éjjelen bárl<i 
megteheti ugyanezt és bízhatik lsten jósá-
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gában, hogyha áhítatosan végzi, hasonl{) 
j utalomban részesül. 

Mikor laudeskor ezt az antifónát énekel
ték : ((Föláldoztatott)) - így szólt Gertrúdhoz 
oz Úr: HHa hiszed, hogy én a keresztfán 
az Atyaistennek föláldoztam magamat a 
Yilág megváltásáért, hidd azt is, hogy most 
is mindennap ugyanazzal a szeretettel kívá
nok minden egyes bűnösért föláldoztatni az 
Atyaistennek, amellyel a keresztfán az egész 
világ üdvösségeért föláldoztam magamat. 
Azért bárminő súlyos bűn terhe nehezül is 
valakire, reménykedhetik a bocsánat elnye
r'ésében, ha fölajánlja az Atyaistennek az én 
ártatlan kínszenvedésemet és halálomat. És 
higgye erősen, hogy ezáltal elnyeri a bűn
bocsánat üdvösséges gyümölcsét. Mert nem 
található a földön más oly hathatós orvos
ság a bünök ellen, mint az én kínszenvedé
semről igaz bánattal és erős hittel való meg
emlékezés. 

Mikor az evangéliumban ezeket a szava
kat olvasták : «Es kezdte tanítványainak 
lábát mosni)), Gertrúd így szólt az Úrhoz : 
HMivel én mélLatlan vagyok rá Uram, hogy 
te moss meg engem, vajha legalább arra 
lennék méltó, hogy boldog apostolaid közül, 
kiket te, a mindenség Ura, megmostál, 
valamelyik megtisztítana a bűnök minden 
szennyétől. V aj ha így a mai napon méltó
képen járulhatnék szentséges tested és véred 
titkához)). Az Úr így válaszolt : ((Én lemos
tam ma és letöröltem a te szennyfoltjaidat, 
valamint mindazokét is, akik a te tanításod 

Dr. Domb!: Szent Gertrúd. 25 a~5 



sze r int haj Iamaik megtisztításál és rendezé
sét kérték tőlemn. Erre Gertrúd így szólt : 
«Ö Uram! bár másokat megtanítottam rá 
és meg volt a szándékom, hogy ugyanazt 
tegyem én is, mégis amíg másokkal foglal
kozta,m, magam hanyag voltam benne)), 
Az Ur ezt felelte: <<J óakaratodat tettnek 
vettem. :Mert jóságom megköveteli, hogy 
aki őszinte szándékkal akar jót cselekedni, 
vagy valamely áhítatgyakorlatot végezni, 
ha emberi gyarlóságból, vagy kénytelenség
ből mégis elmulasztja, akaratát cselekedet
nek vegyem s érte bőségesen megjutalmaz
zam)~, Mikor Gertrúd áldozni akart, így szólt 
az Urhoz: «<me Uram, bemutatom neked 
mindazoknak a kívánságait, akik méltatlan 
imádságaimba ajánlották magukat)), Az Úr 
így felelt : «A szaretetnek annyi fáklyájával 
gyujtottad föl Szívemet, ahány nevében 
járulsz előmbe)). Erre Gertrúd ezt kérdezte : 
«Hogyan járulhatnék eléd méltóan az egész 
Anyaszentegyházért, hogy a szeretet annyi 
fáklyájával gyujthatnám föl isteni Szívedet., 
ahány ember van az egész Anyaszentegyház
ban?n Az Ur így felelt: «Ha meg akarod 
ezt tenni, négyféle módon teheted. Először 
dícsérj engem mindazok teremtéseért, akiket 
az én képemre és hasonlatosságomra terem
tettem. Másodszor adj hálát nekem mind
azon jótéteményekért, amelyekben őket va
laha részesítettem, vagy J'észesíteni fogom. 
Harmadszor panaszkodd ki magadat mind
azért, amiben az én kegyelmemnek ellen
állottak. Negyedszer imádkozzál minden-
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kiért, hogy isteni rendelésem szerint az én 
dicséretemre és dicsőségemre minden jóban 
tökéletessé legyenek)), 

Egy másik nagycsütörtökön, rnikor Ger
trúd teljes benső összeszedettségben csak 
a jó Istenre figyelt és csak vele foglalkozott, 
megjelent előtte az Úr olyan alakban és 
olymódon, mint mikor földi életében azon 
a napon halni készült. ú gy tetszett, hogy az 
Úr azt az egész napot a legnagyobb halálos 
szorongatottságban élte. Mert mint az Atya
istennek örök bölcsesége, mindazt, ami azon 
a napon őt érni fogja s mindazt, amit el 
kellett szenvednie, époly világosan előre 
látta, mintha már megtörtént volna. Mivel 
a gyöngéd Szűznek leggyöngédebb Gyer
meke volt, halálfélelmében óráról órára oly 
szánalomraméltó volt és oly sokféle test
tartást és színt mutatott, mintha minden 
pillanatban a halál keserűségét szenvedte 
volna. Mikor Gertrúd ezt lélekben átérezte, 
oly nagy részvétre gerjedt, hogyha ezer 
szívnek erejével rendelkezett volna, ez iránt 
a szeretetreméltó és édes isteni J egyes iránt 
való részvétből azon a napon mind elfo
gyasztotta volna. A vágyódás, szeretet és 
halálgyötrelem következtében Gertrúd saját 
szívének egypár nagyon erős dobbanását 
érezte, melyek váltakozva, erre az édességet 
árasztó és minden boldogsággal teljes isteni 
Szívre dobbantak s hatalmas erejük miatt 
Gertrúd majdnem egészen magánkívül lett. 
Az Úr ·így szólt hozzá: ((Aminő szeretettel 
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viseltem el halandóságarn idején te::;temben 
a ::;zenvedésnek és halálnak minden gyötreJ
mét, szarongatását és keserűségét az emberi 
nemért, most, mikor már halhatatlanná 
lettem, ugyanazzal a szeretettel tűrtem el 
azt a te szívedben, amelyet az én keserü 
ségeim és gyötrelmeim iránt való benső 
részvét annyiszor megindított és annyiszor 
átjárt a kiválasztottak üdvösségére. Ezért a 
részvétért neked adom szenveclésem és ha
lálom minden gyümölcsét, hogy örök boldog
ságodat gyarapítsa. Résztvevő szívednek 
megadom még azt a kitüntetést is, hogy ahol 
a keresztfát, az én gyötrelmemnek eszközét 
tisztelik, vele együtt a te lelked is részesül
jön annak a benső részvétnek gyümölcsé
ben, melyet irántam ezen a napon tanusított
tál. Még azt a kegyelmet is hozzá adom, 
hogy mindaz, amiért imádkozol, sohasem 
fog ellenkezésben állni az én akaratomma!, 
hanem mindig jól fog végződni. Ha tehát 
valamiért imádkozni akarsz, Szívemet, ame
lyet kölcsönös meghittségünk jeléül már 
többször neked ajándékoztam, nyujtsd ne
kem egységben azzal a szeretettel, amellyel 
én azt mint emberi szívet az emberiség üd
véért fölvettem s a különös barátság kivált
ságául többször neked adtam. Jótéteménye
ket akarok belöle mindazokra kiárasztani. 
akikért imádkozol, úgy, amint pénzszek~ 
rényét nyujtjuk a gazdagnak, hogy belőle 
jót tegyen barátaival». Ekkor Gertrúd ezt a 
kérdést intézte az Úrhoz : ((Halálküzdel
medben mily néven hívtad Uram segítségül 
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az Atyát?>> Az Úr így felelt : «Többször 
hívtam őt segítségül ezen a néven: Ó, lé
nyemnek teljességen.l 

Szent Mise közben a secreta alatt, Úrföl
mutatás előtt, megjelent Gertrúdnak az Úr 
Jézus, mintha végvonaglá~>ban feküdt volna 
és annyira elerőtlenedve, hogy szíve az ön
kívület ig megindult. Mikor ebben a végső 
nyomorúságban ott feküdt az Úr mindaddig, 
amíg a konvent az áldozáshoz járult, Gertrúd 
ekkor valami csodálatos látomásban látta, 
hogy a pap fölemelte az Urat, aki testmér·
téke szerint nálánál nagyobb volt és vitte 
Öt, akit nemcsak hordozott, hanem aki 
hatalmának igéjével mindent fönntart. Mi
dőn Gertrúd ezt részvéttől meghatva szem
lélte, megértette, hogy a mindenható lsten 
Fiában megmutatott gyöngeség annak a 
szeretetnek hatalmas erejét fejezte ki, amely
lyel ez a mi szeretetreméltó Benjaminunk 
kiüresítette magát annak a vágyódásnak 
gyönyörüségétöl, hogy a neki annyira ken
ves lelkekkel a szentáldozásban egyesüljön. 
Azért mintha élettelen volna, aki saját ere
jét nem használhatja, a papnak kezei illetik 
és hordozzák öt. 

Egy más alkalommal megismerte Ger
trúd, hogy ahányszor az ember vágyódás-

1 Igy hívja segitségül lnisztus az Alyúl, hogy 
el ne csüggedjen, me rt min f lsten Fiának et·edetP 
egészen az Atyában van s mint embctofia, az Isten
ben él (A post. csel. 17, 28.). Létünknek ehhez a végső 
('redcMhf'7. kell 1\J>isztussal nf'kiink is mcnekiilniink 
,.(··gsl> swrong-:~tott si\gunk l nm. 
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sal és áhítattal tekint a Szent Ostyára, 
ugyanannyiszor gyarapítja érdemét amenny
országban. Mert Istennek jövendő szemléle
tében annyi elragadó öröme lesz mindörökké, 
mint ahányszor a földön áhítattal és vágyó
dással nézte Krisztus testét, vagy szerette 
volna nézni, ha nem lett volna akadályozva. 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Nagypéntek. 

Egy nagypénteken, mikor a primánál 
Gertrúd hálás köszönetet mondott a jó 
lstennek azért, hogy egy pogány ítélőszéke 
elé akart állni, látta, hogy az Isten Fia tel
jes örömbe_n ül az Atyaisten mellett királyi 
trónján. Es mindazért a gyalázatért és 
káromlásért, melyet megváltásunkért el
szenvedett, csodálatos kedveskedéssel hal
mozza el őt az Atya s a szentek térdethajtva 
a legnagyobb hálával fejezik ki tiszteletüket 
az lsten Fia iránt azért, hogy az ő megváltó 
szenvedése által az örök kárhozattól meg
szabadultak. Midőn a passióban azt olvas
ták : «Szomjazomn -- úgy tetszett Gertrúd
nak, hogy az Lrr egy aranykelyhet nyujt 
oda, mintegy az áhítat könnyeinek fölfogá
sára. Gertrúd azonban, bár úgy érezte, hogy 
szíve elolvad és könnyeket hullat, mégis 
visszataltotta részint önuralomból, részint 
áhítatának eltitkolására. Azután megkér
dezte az Urat, hogy miképen fogadja ezt 
tőle. Ekkor úgy tetszett neki, hogy s~ívéből 
egy nagyon tiszt a kis pat ak folyt az Ur szá-
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jába s közben a következő választ kapta : 
«<gy fogadom magamba áhítatodnak köny
nyeit, melyeket miattam olyan tiszta szán
dékkal visszatartottáln. 

Terciakor annak emlékére, hogy az Úr. 
abban az órában szem·edte el a tövissel 
való megkoronázást, a kegyetlen megostoro
zást s fáradt és véres vállain a keresztet 
hordozta, Gertrúd forró Umgra gyúlva, így 
szólt az (rhoz: «Ime jóságos Uram, hogy 
megfeleljek a te szeretetednek ártatlan szen
vedéseid meg nem érdemlett keserűségeért, 
átadom neked szívemet azzal a kívánsággal, 
vajha édes Szívednek és szeplötelen tested
nek minden keserűségél és fájdalmát elvi
selhetném a mostani órútól kezdve életem 
utolsó pillanatáig. Kérlek, ha emberi gyarló
ságból talán megfeledkezném szándékom
ról, engedj oly nagy testi fájdalmat éreznem 
szívemben, amely hasonló a te szenvedésed 
keserűségéhezn. Az Úr ezt felelte: «szíved
nek ez az akarat a és h ű:>ége kielégít engem. 
De mégis, hogy teljes gyönyörűségem legyen 
szívedben, adj nekem szabadságot arra, 
hogy azt tegyern vagy tm-tsam vissza benne, 
amit akarok s ne határozd Illeg te magad, 
hogy vajjon édességet vagy keserűséget 
árasszak-e ki benne>>. Midön azután a passió
ban azt olvasták, hogy József e!vitte Jézus 
testét, Gertrúd így szólt az Urhoz: «Az 
a boldog József megkapta Uram, testedet. 
De hát én, méltatlan, mit kapok testedből ?n 
Erre az Or Szívét nyujtotta neki arany
tömjénező alakjában, melyből annyi édes 
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illatú füstfelhő szállt föl az Atyaistenhez, 
ahány emberi nemzetségért szenvedte el az 
Úr a halált. Mikor a passió végével az Egy
ház szertartása szerint a különböző egy házi 
rendekért imádságokat mondanak, melyek
nél a pap térdethajtva mondja: «lmádkoz
zunk kedveseim», úgy látszott, hogy az 
egyes imádságok összevegyülnek és együtt 
szállnak föl azzal az illatos füsttel, mely 
Krisztus Szívének tömjénfelhőjéből szállt 
fölfelé. Ebből az egyesülésből az Anyaszent
egyház minden egyes imádsága valami cso
dálatos fényt és édes illatot nyert. Töreked
jék azért mindenki buzgón imádkozni az 
Egyházért ezen a napon, amikor Krisztus 
kínszenvedése oly hathatósan szokta támo
gatni az Atyaistennél imádságunkat. 

Más alkalommal, midőn Ge1·trúdot nagy
pénteken nagyon meghatotta az Úr szen
vedésének emlékezete s szíve mélyéből vi
szonozni óhajtotta J egyesének ezt a szere
tetét, így szólt az Úrhoz : «Taníts meg en
gem, lelkemnek egyetlen reménye és üdvös
sége, hogyan viszonozhatnám legalább némi
kép a te keserű és nek_em oly üdvösséges 
kínszenvedésedet». Az Ur ezt felelte: «Ha 
valaki másnak belátását követi és nem a 
magáét, így viszonozza nekem azt a fogsá
got, hogy éjjeli órában elfogtak, megkötöz
tek és sokféle méltatlansággal illettek az 
emberek üdvösségeért. Aki pedig alázato
san bünösnek vallja magát, az viszonozza 
nekem azt az ítéletet, mell~·ol a prima 1:dcjén 
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sok hamis tanuval vádoltak és halálra ítél
tek. Aki pedig érzékszerveit megőrzi a bű
nös gyönyöröktől, megfizet nekem azokért 
az ostorcsapásokért, melyeket tercia idején 
szenvedtem. S aki a kemény elüljáróknak 
engedelmeskedik, megkönnyíti nekem a tö
viskoronát. Aki, ha megsértették, megalázó
dik s ő maga teszi meg a kibéküléshez az első 
lépést, az segíti keresztemet vinni. Ha valaki 
szinte erején fölül gyakorolja a felebaráti 
szeretet cselekedeteit, meghálálja nekem azt, 
hogy szexta idején a keresztfán kínosan föl
feszítettek. Aki a gyalázat és bántalom 
nehézségeit is magára veszi, csakhogy fele
barátját visszavonja a vétektől, meghálálja 
halálomat, melyet nóna idején szenvedtem 
el az ember üdvösségeét't. Aki pedig a sérté
sekre alázatosan felel, az mintegy a kereszt
ről vesz le engem. S végezetül, aki felebarát
ját többre becsüli mint önmagát s azt 
hiszi, hogy nálánál nagyobb tiszteletre vagy 
elönyre vagy más valami jóra méltó, az 
temetésemet fizeti nekem vissza)). 

Egy másik nagypénteken Gertrúd a 
~:sonkamisében arra kérte az Urat, hogy ké
szítse öt elő méltóképen lelki áldozásra, a 
következő választ nyerte: <<Nagy vágyako
zással sietek hozzád. Alig tudom türtőztetni 
magamat, mert már keblembe gyüjtöttem 
mindazt, amit ma kínszenvedésemnek emlé
kére az egész Anyaszentegyház gondolattal, 
szóval és csl:'lekedettel végez, hogy testem 
gzentségében egyszerre beléd öntsem örök 
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üdvösségedre>>. Erre Gertrúd így szólt : «Há
lát adok neked, áldott Uran1. De mégis sze
retném, ha úgy kaphatnám meg ezt az aján
dékot, hogy én aztán tovább adhatn_ám töb
beknek. amint nekem tetszik>>. Az Ur mint
egy mosolyogva így szólt : <<És te, kedvesem, 
mit adsz nekem, ha már azt akarod, hogy oly 
bő kezűen nyujtsak neked ilyen ajándékot ?n 
Gertrúd felelte: Ó Uram, nekem semmim 
sincs, ami a te méltóságodhoz illenék. De 
mégis megvan az akaratom. Ha enyém volna 
mindaz, ami a tied, készséggel lemondanék 
mindenről és oly bőkezűen odaadnék neked 
rnindent, hogy annak adhatnád, akinek aka
rodn. Az Úr erre kegyes<:Jn így válaszolt : 
«Ha azt találod szívedben, hogy így kívánnál 
velem cselekedni, biztos lehetsz felőle, hogy 
én is hasonlóképen akarok teveled csekeledni. 
És pedig annyival inkább, amennyivel az én 
jóságom és szeretetem fölülmúlja a tiedet». 
Gertrúd ekkor kérdezte: «Minő méltósággal 
fogok elődbe járulni, mintho~y te ily bő
kezűen jössz hozzám ?n Az U1· így felelt : 
«Semmi mást nem kívánok tőled, mint azt, 
hogy ügyesen jöjj elfogadásomra. Mert mind
azt, ami benned nekem tetszhetik, az én 
ajándékom által nyered megn. Ebből meg
értette Gertrúd, hogy az az üresség az aláza
tosság. Meg van győződve, hogy semmi 
érdeme sincs és hogy semmit sem tehet más
ként, mint lstennek önkéntvaló ajándékából. 
Azért mindazt, amit tehetne, semminek 
tartja. 



HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Az úr föltámadása. 

Az Úr dicsőséges föltámadásának éjjelén, 
midőn matutinum előtt Gertrúd buzgó imád
ságba merült, megjelent neki az Ú r Jézu~ 
isteni fönségének és ékes halhatatlanságának 
dicsőségében. Gertrúd alázatosan leborult 
lábai elé, mély áhítattal imádta őt és így 
szólt : «Te, Uram, az angyalok ékessége és 
dicsősége, engem, legutolsó teremtményedet 
kegyes voltál magadnak jegyesül választani. 
Én teljes szívemből-lelkemből egyesegyedül 
a te dícséretedet és dicsőségedet óhajtom és 
szomjazom és a te barátaidat legközelebbi 
rokonaimnak tekintem. Épen azért arra kér
lek én, szerelemes Jézusom, kegyeskedjél 
ebben az órában a boldog föltámadásod iránt 
való tisztelet viszonzásaképen föloldozni 
mindazoknak lelkét, akik különös módon R 

tieid. Hogy ezt megnyerhessem, a te ártatlan 
szenvedéseddel egyesítve, fölajánlom neked 
szívemnek és testemnek minden gyötrelmét, 
melyeket folytonos, betegségeimben szen
vedtem)). Ekkor az Ur megmutatta Gertrúd
nak azoknak a lelkeknek sokaságát, akik a 
tisztítóhelyen büntetéseiktől megszabadul
tak s így szálL hozzá : «Ime, menyasszonyi 
ajándékul nyujtom át mindezeket a te szere
tetednek, mivel az égben örökké nyilvánvaló 
lesz, hogy a te könyörgésedre szabadultak 
meg. Ez minden szent előtt folyton dicsős~
gedre fog válni)). Gertrúd kérdezte: «Es 
mekkora a számuk?)) Az Úr erre így felelt : 
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,,Számukat csak az én isteni tudásom fogja 
föln. Gertrúd, mikor megértette, hogy azok a 
lelkek, bár a büntetésektől megszabadultak, 
az örökkévaló örömökben még nem részesül
nek, egészen fölajánlotta magát az isteni 
jóságnak arra, hogy szívében és testében 
eltűri mindazt, ami neki tetszik, csak hogy 
azoknak a lelkeknek adja meg a teljes boldog
ságot. Az Úr ezáltal megengesztelődve, 
abban az órában mindnyájukat fölvette a 
mennyország örömeibe. Gertrúd nemsokára 
ezután heves oldalfájást érzett és egy feszü
let előtt térdepelt. Az Úr· az ö fájdalmát és 
szenvedését az említett lelkekre ruházta, 
hogy örömeiket növelje s így szólt : «Az áhí
tatnak ezt az ajándékát, amelyet jegyesem 
oly nagy szeretettel nyujtott nekem, nektek 
adom örök boldogságtok gyarapodására. 
Iparkodjatok öt ezért mélt.óképen tisz
telni és pedig azzal, hogy öt viszont 
imádságaitok ajándékaiban részesít itek n. 

Gertrúd ezután szeretetének hevében ismét 
az Úrhoz fordult s így szólt : «<me én, a leg
méltatlanabb teremtmény, szeretettel jelen
tem meg előtted, mint Uram és a királyok 
Királva előtt. Neked adom testernnek és lel
kemn.ek egész valóságát, hogy amíg csak élek, 
neked szalgáljak tiszteletreméltó föltámadá
sod dicsőségére. Erre az Úr így felelt : «És én 
a te jóakaratodnak ezt az ajándékát isteni 
fönségern királyi pálcájaként fogom hasz
nálni. A Szentháromság és az összes szentek 
~únc elötl öt·öhe dicsekedni fogok vele, 



hogy Le adtad nekem». Erre Gertrúd így 
szólt: ((J ólehet, a te kegyelmeddel neked szen
telem ezt az elhatározásomat, mégis félek, 
hogy emberi állhatatlanságb~l hamar meg 
találok róla feledkeznin. Az Ur ezt felelte : 
((És mit határoz az, ha én az egyszer nekem 
adott királyi pálcát sohasem teszem le kezem
ből, hanem inkább irántam való szereteted 
jeléül és emlékeül folyton magamnál tartom? 
És ahányszor megújítod előttem ezt a szán
dékodat, ez a királyi pálca mindannyiszoz 
pompás virágzásba borul kezemben és drága
kövekkel ékesül». 

Gertrúd míg ebben az áhítatgyakorlatban 
minden belső és külsö erejét és érzékszerveit 
megfeszítve, az Úr feltámadásának dicsösé
gére a matutinum énekléséhez készült, meg
kezdték az iovitatórium allelujáját. Ekkor 
így szólt az Úrhoz : ((Taníts meg, jóságos 
Mesterem, hogyan dicsérhetnélek téged buz
gón az allelujával, mely e,zen az ünnepen 
annyiszor ismétlődik». Az Ur így válaszolt : 
((A legmegfelelöbb módon dicsérhetsz engem 
az allelujával, ha az ég lakóinak dícséretével 
egyesülsz, akik örök allelujával magasztalnak 
engem az égben». És jegyezd meg magadnak, 
hogy az allelujá-ban megvan minden magán
hangzó az o kivételével, amely fájdalmat 
jelent s helyette kétszer fordul elő az első 
magánhangzó, vagyis az a. Azért tehát 
dicsőítsd engem egyesülve azzal a fölséges 
dicsérettel, mellyel minden szent örvendezve 
magasztalja azt az édes gyönyörűséget, mely 
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az istenségből kiárad szentemberségemre a hal
hatatlanság dicsőségében. Mikor erre Gertrúd 
elkezdte a matutinumot énekelni, az egyes 
zsoltárokból, responzóriumokból és leckékből 
oly édes lelki gyönyörűséggel telt megvilágo
sításokat nyert, amelyek egészen illetek mind 
a boldog föltámadás ünnepéhez, mind pedig 
az Isten és a lélek között való benső egyesü
lésből szái·mazó szeretethez és örvendezéshez. 

H L'SZON H A .IB1 ADI K FEJ EZ E T. 

Mily hasznos dolog minden cselekedetünket 
lstennek ajánlani. 

Húsvét után való csütörtökön, mikor az 
evangéliumban azt olvasták Mária Magdolná
ról, hogy betekintett a sírboltba s ott két 
angyalt látott, így szólt Gertrúd az Úrhoz : 
«Hol van, Uram, az a sír, amelybe bele
tekinthetnék s vigasztalást találhatnék let
kernnek ?n Ekkor az Úr oldalsebét mutatta 
neki. Mikor erre odahajolt, mintegy a két 
angyal helyett a következő két szót hallotta 
benne : «Sohasem szakadhat el az én társa
ságomtól». És: «Minden cselekedeted a leg
jobban tetszik nekem». Gertrúd elcsodálko
zott ezen és habozva kérdezte az Urat, mikép 
lehet az. Hisz ö mindenben oly tökéletlen, 
hogy cselekedetei egyetlen emberfiának sem 
tetszhetnének a földön a titkos hibák miatt, 
melyeket bennük néha fölfödöz. Hát akkor 
hogyan tetszhetnének az Úr átható ismereté
nek, amely ezer hibát találhat. ott is, ahol ~z 
emberi vakság alig vesz észre egyet. Az U r 
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így felelt neki : ttHa te kezedben tartanál 
valamit, amit könnyűszerrel és alaposan meg
javíthatnál úgy, hogy mindenkinek tetsze
nék, ha jóakarat volna benned, semmikép 
sem mulasztanád el ezt. Épen így tartom én 
mintegy a kezemben a te cselekedeteidet 
azért a szokásodért, hogy gyakran nekem 
ajánlod azokat. Mivel mindenhatóságomban 
képes vagyok rá s kifürkészhetetlen bölcsesé
gemben a legjobban értek hozzá, jóságomban 
örülök annak, ha minden cselekedetedet 
annyira jóváteszem, hogy nekem is és az ég 
minden lakosának valóban tetszenek>>. 

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Az Úr leltámadásának nyolcadán. Hogyan 
vette Gertrúd a Szentlelket 1 

A húsvét után való első vasárnapon, mi
dőn az evangéliumban azt olvasták, hogy az 
Úr tanítványainak ráleheléssei a Szentlelket 
adta, buzgó áhítattal kérte Getrúd az Urat, 
hogy édesen áradó Lelkét kegyeskednék neki 
is megadni. Az Úr igy felelt neki: ((Ha a 
Szeutieiket venni óhajtod, akkor előbb tanít
ványaim példájára oldalamat és kezeimet 
kell érintened». E szavakból megértette 
Gertrúd, hogy aki a Szeutieiket akarja venni, 
annak az Úr oldalát kell érintenie, vagyis 
hálával kell megfontolnia az isteni Szív jósá
gát, mellyel bennünket öröktől fogva gyer
mekeivé és országának örököseivé válasz
t ott. V égtelen jóságával méltatlanságunk 
ellenére kegyelmével folyton megelőz ben-
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nünke.t és hálátlanságun~ ellenéi'e követ nlin· 
ket. ErinLenie kell az Ur kezeit is, vagyiR 
hálával kell gondolnia a megváltás egyes 
cselekedeteir'e, melyekben harminchárom éven 
át fáradozott irántunk való szeretetből, kü
lönösen kínszenvedésében és halálában. !\J ikor 
ezek hálás emlékezetén fölmelegedett, ajánlja 
föl egész szívét Istennek, egyesülve azzal a 
szeretettel, amellyel ö mondotta : «Amint 
engem küldött az élő Atya, úgy küldelek én 
is titeket>!, 1 az isteni akarat tökéletes tetszé
sére. Hogy az ember semmiben sem akarjon, 
vagy kívánjon mást, mint Isten tökéletes 
tetszését. Végül ajánlja föl magát mindannak 
megtevésére, vagy elszenvedésére, amit az 
Úr rámér. Ha valaki ezt megteszi, kétségte
lenül elnyeri a vigasztaló Szentlelket és pedig 
azzal az érzülettel, amellyel a tanítványok 
vették ezen a napon az lsten Fiának rá
lehelése által. Erre azután rálehelt az Úr 
Gertrúdra és neki is megadta a Szentlelket 
és így szólt hozzá : <<Akinek ügyéről a Szent
lélek segítségével úgy ítélsz, hogy az nem 
bűn, az illető előttem is ártatlan számba 
megy. Akinek dolgát pedig bűnösnek talá
lod; előttem is bűnösként fog megjelenni. 
M ert én szólok a te szád által)), Ekkor Gertrúd 
ezt kérdezte az Úrtól : «Kegyességed ó jó
ságos Uram, már többször biztosított engem 
erről az ajándékról, mit nyerek abból, hogy 
most ismét megadod nekem?)) Az Úr· így 
felelt.: «Ha valakit diákonná, azután pedig 

1 .J án. 20, 21. 
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áldozópappá szentelnek, ezáltal nem veszti 
el a diákonság hivatalát, hanem a_ papság 
folytán nagyobb tisztességet nyer. Epen így 
az az ajándék, melyet többször nyer a lélek, 
az ismétlés által jobban megerősödik benne 
:; ezzel egyszersmint boldogságának mértéke 
is növekszik. 

HUHZO\JÖTÜDIK I".EJEZET. 

Előkt'sziilet Urunk mennybemP-netelén{'k ün
nepére. 

Midőn egyszer Urunk mennybemenetelé
nek ünnepe előtt, Jézus teste üdvösséges sebei
nek tiszteletére Gertrúd ötezernégyszázhat
vanhatszor1 elmondotta ezt a fohászt : «Di
csőség neked legkedvesebb, legédesebb, leg
jobb, legnemesebb, legfönségesebb, ragyogó 
és mindig nyugalomban levő, boldogságos és 
d i csőséges Szentháromság, az én egyetlen 
választott J egyesemnek rózsaszínű sebeiértn. 
Ekkor megjelent neki az Úr Jézus mennyei 
szépségben, mindenik sebén aranyos fényben 
ragyogó virággal, derült arccal és nyájas sza
vakkal viszont üdvözölte Gertrúdot. Egye
bek közt ezt mondotta neki: «Ime, ebben 
:1 ragyogó alakban és dicsőségben, amelyben 
111ost mutatom neked magamat, jelenek majd 
meg előtted halálod óráj án is. Ezzel az 
t'kességgel, amely imádságod üdvözletei foly
l ú n rnost díszíti sebeimet. Betakarom vele 
\'É' t keidnek és mulasztásaidnak minden szeny-

1 .\ hagyomány szerint ennyi sebet ejtett az f'd
\óizílii szentséges testén a megosl.c.r·ozás. 
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nyét és mind<~zokal i:;, akik hasonló buzg-ú
sággal és áhítattal üdvözlik sebeimet. 

1\ldozócsütörtök előtt való vasárnap Ger
trúd gyorsan fölkelt a matutinumra, hogy 
ennek elvégzése után még hosszabb ideje 
maradjon imádkozni és szabadabban s bol
dogabban társaloghasson az Urral, kit a 
megelőző négy napon vágyva vágyott vendé
gü! fogadni szívéhe. Mikor a matutinumot 
már az ötödik lekcióig elvégezte, látott egy 
más beteget, akinek senkije sem volt, aki 
előtte elimádkozná a rnatutinnmoL Meg
szánva tehát öt, így szólt az Úrhoz: «Jólehet 
nyilván ludod, mennyire E>römön fölül van 
már az is, hogy egyedül elimádkozzam ezt 
a matutinumot. Mivel azonhan téged, a 
szeretet Urát kívánlak ezekben a napokban 
vendégü! fogadni, de sajnos, a hét folyamán 
csak kevés előkészületet tettem az imádság
ban való buzgósággal és az erények gyakor·lá
sával arra, hogy méltó szállást adjak neked. 
Azért most a te ör·ök dicsöségedre és mind
annak pótlására amit neked, legkedvesebb 
Vendégemnek, előkészületül tennem kellett 
volna, abban a szeretetben, amely temagad 
vagy, mégegyszer· el akarom imádkozni a 
matutinumot~>. 1\Iikor újra elkezdte, az Úr 
igazolta azt a mondást : «Beteg voltam és 
meglátogattatok engem))1 és azt a másikat: 
«Amit egynek a legkisebb atyámfiai közül 
cselekedtetek, nekem cselekedtétek)).2 - Oly 
jósággal és kedvességgel mutatkozott Ger-

1 Máté 25, 36. 2 C. o. 40 . 
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trúd előtt, hogy azt nem lehet Rzavakkal 
kifejezni, sem pedig emberi érzékekkel föl
fogni. 

Csak valamit akarok megemlíteni a sok
b,ól. Úgy tűnt föl Gertrúdnak, mintha az 
Ur Jézus magasztos dicsöségben egy pompás 
asztalnál ülne és azokból az egyes szavakból, 
sőt betűkből, melyeket a matutinum imád
kozása közben kiejtett, a kegyelmeknek, 
örömöknek és örökké tartó jutalmaknak 
kimondhatatlan és megbecsülhetetlen aján
dékait osztaná ki a mennyben, földön és 
a tisztítóhelyen levő lelkeknek. Azonfölül 
a zsoltárok, lekciók és responzóriumok egyes 
szavaiból az isteni ismeret leírhatatlan fénye 
ragyogott Gertrúdon. Lelkében az értelmi 
szemléletek boldogító gyönyörűsége áradt 
ki, amelyekből épen bőségük miatt alig 
tartott meg emlékezetében valamit arra, 
hogy másokkal is közölhesse. Mikor abban 
a zsoltárban: «Hozzád kiáltok, Uram» ennél 
a versnél: «Uram, mentsd meg népedet, 
áldd meg örökségedet>>,1 azt kívánta, hogy 
az Úr áldásának bóséges kegyelmét árassza 
ki az egész Anyaszentegyházra, az Úr így 
felelt neki : «Mit akarsz, hogy cselekedjem? 
Mert én most époly készségesen adtam át 
magamat a te hatalmadba, mint ahogy a 
keresztfán egészen alávetettem magamat 
Atyám parancsának. Valamint akkor az ö 
akarata ellenére nem szállhattam le a kereszt
ről, épen úgy most sem akarhatok mást, 
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mint ami a te szeretetednek tetszik. Tehát 
amit kívánsz, istenségem erejével oszd ki 
bőven kinek-kinek)), 

Gertrúd midön az isteni kedvességnek 
ezen és hasonló gyönyörüségei közölt végre 
befejezte a matutinumot. és pihenni ágyba 
t ért, így sz ó IL hozzá az C r : «Aki elfárad a 
szeretet rnunkájában, az méltón pihen meg 
a szeretet nyugvóhelyéf1n. Ezen szavakka l 
magához emelte öt az lír és keblén pihen
tette meg. Ekkor mintegy isteni Szívének 
közepéből, amely felé hajolva Gertrúd nyu
godott, a szeretet fája hajtott ki. Ennek a 
fának szép volt az alakja, ágak, virágok és 
gyümölcsök ékesítették. Levelei olyanok 
voltak, mint a ragyogó csillagok. l\1iko1· 
pedig ágait kiterjesztette, minden oldalról 
körülvette Gertrúdnak nyugvóhelyét s a 
leveleknek és gyümölcs.öknek illatával és 
ízével fölüdítette öt. Ugy látszott, hogy 
annak a fának gyökeréből a legtisztább 
vízforrás tört elő, a magasba szökött és 
azután mindjá!'t eredetéhez zuhant, miköz
ben csodálatos édességgel üdítette föl Gertrúd 
boldog lelkét. Megértette, hogy az a forrás 
a legfölségesebb istenség édességél jelképezi, 
melynek teljessége Jézus Krisztus emberisé
gében nyugodott test szerint s amely a 
választottak lelkét is fölfoghatatlan édessé~
gel gyönyörködteti. 

Azután Szent Mise közben mikoi' Ger
trúd áldozni akart, !~Ikének nlinden fogyat
kozását föltárta az Urnak, mint ahogy egy 
barát jóbarátjának szokta. Arra kérte őt, 
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hogy holdog mennybemenetelének ünnepén 
eszközölje ki neki az Atyaistennél minden 
nyomorú~ágának és hibájának bocsánatát. 
Erre az Cr ezt a kegyes választ adta neki : 
«Te vagy az a szeretetreméltó Eszter, aki 
lelki 5Zépségedért kedves vagy szemem előtt. 
Kérj azért amit akarsz, megadom neked>>. 
Ekkor Gertrúd könyörögni kezdett a rá
bízottakért és mindazokért, akik valami jót 
tettek vele. Erre az Ür lehajolt hozzá és 
homlokon csókolta öt. Ebből megértett!~ 
Gertrúd, hogy az előttevaló napon foltot 
ejtett magán azzal, hogy nagyon is emberies 
ér·zülettel fogadott bizonyos jótéteményt, 
melyet valaki iránta gyakorolt. Igy szólt 
tehát az Úrhoz: «lVIiért engeded meg, Uram, 
hogy valaki ilyen tekintettel legyen irántam 
és eképen megtiszteljen, holott te mindenek 
Ura, a legutolsó ember akartál lenni a föl
dön. És nagyon dícséretreméltó a te szemed
ben az, ha választottaid ezen a világon meg
vetésben és gyalázatban részesülnek, mivel 
annáljobban hasonlítanak majd hozzád a 
dicsőségben, minél megvete,ttebbeknek tekin
tették öket a földön». Az Ur így felelt : «Az 
én igém a prófétánál így hangzik: ccUjjongj 
az lstennek egész világ». És azután : ccDicsö
ségét dícsérve zengjétekn.1 Minthogy ezt né
melyek jobban átérzik lelkükben, azért haj
landósággal vanl)ak irántad és jóindulattal 
tekintenek rád. En pedig megszentelem öket 
s kegyelmemre méltóvá és előttem kedvessé 

1 65. zsolt. 
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teszem mi!ldnyájukatn. Erre Gertrúd ezt kér
dezte az Urtól : <<De hát mi lesz velem, ha 
úgy szenteled meg ő~et, hogy én valami 
hibát követek el ?n Az Ur így felelt : <<Nekem 
örömöm telik benne, ha a te arany ékességP
det, vagyis a kegyelmet, melyeL rád kiárasz
tottam, sötétbarn a és ragyogó színnel t ar
kítom>>. A <<sötét b arn an sz ó azt jelentette, 
hogy az ember, ha valamely jótéteményt túl
ságosan emberies érzülettel fogadott, ezért. 
bánatot érez és megalázódik. Ezen megalázó
dása által annálinkább tetszik az Istennek, 
mint ahogy a sötét szín jobban kiemeli az 
aranyat. Ez a kifejezése pedig: <<Ragyogó 
színneb> - azt jelentette, hogy a háladatos
ság, mellyel az ember az Istentől vagy az 
emberektől lstenért nyert jótéteményeket 
veszi, annál inkább képessé teszi a lelket 
arra, hogy Istennek bármely ajándékát <>l
fogadja és megőrizze. 

Midőn pedig Gertrúd hétfőn a már emlí
tett buzgósággal föltárta Isten előtt minden 
bűnének nyomorúságát, a matutinum előtt 
szeretetből ismét a fönt nevezett beteghez 
ment és erején fölül szolgált neki. Fölaján
lotta ezt is az Úrnak örök dicsőségére, en
gesztelésül mindazokért a bűnökér-t, melye
ket az ö szent akarata ellen az egész világon 
elkövetnek. Mikor ezt tette, úgy tetszett 
neki, mintha egy aranykötéllel - mely a 
szeretetet jelképezte - férfiak és nők vég
telen sokaságát venné körül és vezetné az 
Úrhoz. Az irgalmas és jóságos Úr ezt nagy 
kegyességgel fogadta tőle. Mint ahogy egy 
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király fogadnil szer·etett fővezérétől, ha ez 
núnden ellenségét fogolyként vezetné eléje, 
lwgy vele békéL kössenek és azután neki 
kedvére szolgáljanak. Kedden Szent Mise 
közben Gertrúd hasonlóképen az Ürelétárta 
az össze!> igazak gyarlóságát és tökéletlen
~égél ~ kérte öt, hogy kegyeskedjék öket úgy 
ahogy neki legjobban tetszik, mi~dennemíí 
•'rényben tökéletesíteni. Erre az lir kinyuj-
1 otta kezét s a diadalmas kereszt jelével 
rnindnyájukat megáldotta. Ebben az üdvös
séges áldásból valami nagyon édes harmat 
hullott nlinden igaznak !'izívére úgy, hogy 
mindnyájan kivirágozni látszottak, mint 
ahogy a rózsák és egyéb virágok kinyílnak 
a nap sugarán. 

Szerdán a Szent Misében a Szent Ostva 
felmutatásakor Gertrúd hasonló módon kÚte 
az Urat rninden megholt hívő lelkéért, hogy 
boldog mennybemenetelének örömével eny
hítse az ő mérhetetlen szenvedéseiket. Ekkor 
úgy látta, hogy az Ür egy aranyrudat bo
csát le a tisztítóhely közepére, melynek annyi 
kampója volt, minL ahány fohászt küldöttek 
a jó lstenhez a lelkekért. 1\lindegyik ka~pó
Yal ugyanannyi lelket húzott ki az Ur a 
~zenvedések helyéről a nyugalom kedves 
rnezőire. Ebből megértette Gertrúd, hogy 
amikor szeretetben együtt imádkoznak a 
szenvedő lelkekért, sokan közülük ugyan
akkor megszabadulnak, főleg azok, akik földi 
életükben maguk is jobban gyakorolták a 
sz eret et cselekedeteit az elköltözött lelkekért. 
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ll L:-iZUN liATODI h. FEJEZET. 

Az (lr mennybemenetelének dicsőséges ün
nepe. 

A boldog mennybemenetel ünnepén Ger
trúd már reggel minden figyeimét arra fordí
totta, hogyan mutathatná meg odaadó sze
retetét délben, vagyis a mennybemenetel 
órájában. Az Úr azonban így szólt hozzá : 
<<Mindazt a keveset, amit fölséges mennybe
menetelem órájában nyujtani akarsz ne
kem, már most mutasd meg, mivel boldog 
mennybemenetelem örömei megújulnak szá
momra azáltal, hogy az Oltári Szentségben 
hozzád szándékozam jönnin. Ekkor Gertrúrl 
így szólt : «Taníts meg egyetlen szerelmem, 
hogyan végezhetnék a legdícséretreméltób
ban körmenetet azon dicső körmenet iránt 
való tiszteletből, amelyben te Atyádhoz in
dulva, tanítványaidat Bethániába kivezet
tedn. Az Úr ezt felelte: «:\1inthogy Bethánia 
annyit jelent, mint «engedelmesség házan, az 
lesz nekem igazán tetsző és dícséretreméltó 
körmenet, aki a maga bensejébe vezet en
gem, vagyis egészen föláldozza nekem aka
ratát. Ha megvizsgálva, hogy miben teljesí
tette inkább a saját akaratát, mint az enyé
met, ezt komolyan megbánja és erősen meg
fogadja, hogy ezután mindenben az én aka
ratomat keresi, kívánja és teljesítin. l\likor 
azután a pap az Úr testét nyujtotta Gertrúd
nak, így szólt hozzá az Úr: «Ime hozzád, 
jegyesemhez jövök most nemcsak azért, hogy 
mintegy elbúcsúzzam tőled, hanem azért is, 
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hogy magammal fölvigyelek és Istennek, az 
én Atyámnak bernutassalak)). Ezen szavak
ból megértette Gertrúd, hogy az Úr mikor 
testének és vérének szentségében a lélekhez 
jön, magába veszi annak vágyódását és jó
akaratát s így miotegy viaszhoz hasonlóan 
kialakítja magában annak képét. Azután a 
lélek hasonlóságát önmagában mutatja be az 
Atyaistennek s öt megengesztelve iránta, ke
gyelmeket nyer tőle s_zámára. Ezután föl
ajánlotta Gertrúd az Urnak a saját és még 
néhány más valakinek imádságait, melyeket 
az Isten Fiához intéztek, mintegy ékességül 
sebeire és legszentebb tagj aira, hogy benne 
tündököljön magasztos mennybemenetelé
nek dicsőségére. Erre mindezzel földíszítve 
jelent meg az Úr s az Atyaisten színe elé állt. 
Úgy tetszett, hogy a mennyei Atya istensé
gének mindenható erejével magába vonta 
Egyszülöttének mindazon ékességét, melyet 
választottainak szeretete nyujtott neki. Ek
kor valami csodálatos fényt bocsátott ki 
helöle a dicsöségnek azon helyei felé, melye
ket öröktől fogva készített azok számára, 
akik ezeket az imádságokat végezték, hogy 
majd a dicsöség magas polcára jussanak, ha 
majd a számkivetés után Isten országába 
megérkeznek. 

Mikor nóna idején Gertrúd az Úrra irá
nyította gondolatát, mint aki abban az órá
ban fog dicsőséggel a mennyhe fölmenni, 
ismét megjelent neki az Úr Jézus zöld ruhá
ban és rózsaszínií köpenyben. Zöld ruhája 
minden erénynek virágát jelképezte, melyek-
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nek legnagyobb tökéletessége K1·isztus leg
szentebb emberiségéből sarjadt ki. A rózsa
színű köpeny pedig azt az erős szereletei 
,jelképezte, mely az Urat oly nagy szenvedé
seknek türelemmel való elviselésére indította. 
\fintha nem lett. volna más érdeme, mint. az, 
melvet a szenvedésekben tanusított türelmé
vel ·szerzett. A dicsöség Királya, a seregek 
Ura ezekbe a ruhákba öltözve és az angyalok 
végtelen sokaságától kisérve, végigment a 
kóruson és a testület minden egyes tagját, 
aki azon a napon áldozott, jobbjával gyön
géden átölelte és így szólt hozzájuk : «<me, 
én v~letek vagyok mindennap a világ vége
zetéign.1 Sőt, némelyeknek drágakövekkel dí
szített aranygyűrűt is nyujtott és így szólt: 
((N' em hagylak árván benneteket, eljövök hoz
zátokn.2 G,ertrúd csodálkozva látta ezt és így 
szólt az Urhoz : <<Mily érdemeket szereztek 
jóságos Istenem a többiekkel szemben ezek, 
akiknek különös barátság jeleképen gyűrü
ket adtál zálogul?)) Az Ú r ezt válaszolta : 
<(Ezek ebéd alatt áhítattal emlékeztek meg 
arról a kegyességr öl, amellyel én mennybe
menetelem előtt tanítv<'mvaimmal ettem és 
ittam. Azért ahány falatot evett mindegyi
kük erre a versre gondolva : «<steni szere
teted ereje egyesítsen veled engem egészen, 
jóságos Jézusom, ugyanannyi színben tün
döklik gyűrűjének drágaköve)), Mikor pedig 
a ((Fölemelt ker.ekkeln kezdetü antifónát éne
kelték, az Úr istenségének erejében, az an-

1 Máté 28, 20. 2 Jan. a, 11:1. 
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gyalok nagy sokaságától kisérve fölemelke
rlett s mintegy a levegőben a Kereszt jelével 
megáldotta az egész szerzetet és így szólt : 
.. Békességet hagyok nektek, az én békessé
gemet adom nekte_kn.1 Gertrúd ebből meg-
8rtette, hogy az Ur az ö áldása által oly 
hathatósan árasztotta ki isteni békességét 
mindazok szívébe, akik különös áhítattal 
iinnepelték meg mennybemenetelének ünne
pét, hogy bárminő indulatok zaklatják ili 
.) ket ezután, annak a békességnek nyom<1 
,zívükben mindig ott •·ejtőzik, mint ahogy 
a szikra ottmarad a hamu alatt. 

HUSZONHETEDIK FEJEZET. 

Előkészület pünkösd ünnepére. 

A szent pünkösd ünnepe előtt való vasár
llap Gertrúd a szentáldozásnál arra kérte az 
Urat, hogy készítse öt elő méltóképen a 
Szentlélek vételére, különösen e négy erény 
últal: a szívtisztaság, alázatosság, nyugalom 
és egyetértés. Mikor a szívtisztaságért imád
kozott, fölismerte, hogy sz íve mindj árt hó
~zínű fehérségben tündöklött. Mikor az alá
zatosság ~rényeért esedezett, úgy látszott, 
hogy az Ur mintegy alapot készít lelkében 
ajándékainak befogadására. Mikor pedig a 
nyugalom ajándékát kérte, az Úr mintha 
aranykarikával vette volna körül szívét 
ellenségein_ek támadásai ellen. Azután így 
szólt az Urhoz: «Ö Uram ! Nagyon félek, 

1 Ján. H, 27. 
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hogy a nyugalomnak ezl az er·ősségét csak
hamar szét fogom törni, mert ha olyasmit 
látok, ami neked nincs tetszésedre, nem tu
dom megállni, h_ogy hevesen ellene ne mond
jak». Erre az Ur így felelt : 'c~z ilyen föl
indulás nem ingatja meg a nyugalom javát, 
hanem inkább különböző korlátokkal cso
dálatosan díszíti úgy, hogy általuk a Szent
Iélek olthatatlan lángja hathatósabban ger
jeszti és édesebben üdíti föl a \elkeb. Ami
kor végül Gertrúd a szeretetben való egy
ségért imádkozott, az· Úr ezzel az erénnyel 
mint egy takaróval befödte a Szentlélek 
többi ajándékát, hogy ilymódon lelkében 
megőrizze és szilárda11 megerösítse. l\likor 
pedig Gertrúd attól félt, hogy az egyetértés
nek ezt a takaróját el fogja veszíteni néme
lyek hevesebb ellenmondásai miatt, akik a 
szerzetesfegyel~m iránt eitenséges érzület
tel voltak, az Ur ezt felelte neki : ((Az egyet
értés er·ényét nem zavarja meg, aki az igaz
ságtalansággal szembeszáll. Sőt ! Én ön
magamat helyezem az irántam való buzgó
ságból szenvedő szív fájdalmaira. Igy leg
biztosabban megerősítem és megőrizem benne 
az én isteni Lelkem lakását és müködését». 
Gertrúd megértette : aki buzgón kéri az 
Urat, hogy az említett erényekkel előkészítse 
őt a Szentlélek vételére s bennük előrehaladni 
törekszik, ugyanazt a jutalmat nyeri el. 
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HUSZONNYOLCADIK FEJEZET. 

Pünkösd mézzel folyó ünnepe. 

Midőn a pünkösdi szent vigilián Gertrúd 
a zsolozsmát buzgón imádkozta, hogy így 
<\ Szentlélek eljövetetére készüljön, hallotta 
lélekben, hogy az Ür kedves nyájassággal 
így szólt hozzá : «Veszitek majd a reátC!k 
lejövö Szentléleknek az erejét->;.1 7\1íg az Ut· 
e szavaiból csodálatos édességet érzett, alá
zatossággal kezdett gondolni a~ maga mél
tatlanságára. Ekkor úgy tetszett neki, hogy 
a méltatlanságról való megemlékezés által 
bizonyos alapot vetett szívében és pedig an
nál mélyebbet, minél csekélyebbnek ítélte 
magát. Ezután látta, hogy az Isten Fiánal<. 
mézzel folvó Szívéböl kristálvosan tiszta és 
aranyló mézhez hasonló kezd harmatozni, 
mely az ö szívének fenekét lassanként be
nedvesítette, majd színig megtöltötte. Ger
trúd megértette, hogy ez a vigasztaló Szent
lélek édességél jelenti, aki az Isten Fiának 
Szívéböl kedvesen árad ki a választottak 
szívébe. Ekkor az lsten Fia isteni kezével 
megáldotta annak az alapnak telt<>égét, 
amint a keresztelőkutat szokás, hogy amikor· 
a lélek abba belép, minden szennytöl meg
t isztuljon és előtte kedvessé legyen. Mikor 
Gertrúd az áldásnak emez üdvösséges ke
gyelmén örvendett, így szólt az Úrhoz : 
t<lme Uram, én méltatlan bűnös fájdalommal 
megvallom, hogy emberi gyarlóságból gok-

1 Ap. csel. 1, 8. 
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féléképen vételtem a te isteni mindenbató
ságod el1en. Tudatlanságból különbözőképen 
vétkeztem a te isteni bölcseséged ellen. Go
noszságból sokféle módon ingereltem a te 
fölfoghatatlan jóságodat. Azért hát könyö
t·ülj rajtam, irgalmasságnak Atyja s minden
IJatóságodból arij erőt nekem, hogy ellen
állhassak mindannak, ami neked ellenedre 
vall. Kifürké~zhetetlen bölc'>eségedből add 
meg nekem, hogy óvatosan elháríthassak 
tnindent, ami bennem a le tiszta szemedet 
sérthetné. És jóságod bőségéből engedd ne
kem, hogy állandó hűséggel ragaszkodjarn 
hozzád és soha még a legkisebb dologban 
sem térjek el a te akaratodtóln. - Mikm· 
ezeket a szavakat mondta, úgy tetszett. neki, 
hogy mintegy újjászületésre belemerült abba 
az alapba. Egy kis idő mulva visszatért 
onnan s a bűn minden szennyétől megtisz
tulva, a hónál fehérebbnek látszott. Mikor 
így az isteni Fölség színe elé járult, minden 
szentnek oltalmába ajánlot.t.a magát, mint 
ahogy a megkereszteltek keresztszüleiknek 
szakták magulmt ajánlani, kívánva és kérve 
öket, hogy mindnyájan imádkozzanak érte. 
Ekkor a szentek mind nagy örömmel föl
keltek és minden érdemüket fölajánlották az 
Úrnak az ő mulasztásainak és hiányainak 
pótlására. 

Mikor pedig Gertrúd kü]ön imádságokkal 
törekedett megnyemi az Urtól a Szentlélek 
hét ajándékát, először is a félelem ajándé
kát kérte, hogy az minden rossztól vi_ssza-
1 at·tsa őt. Ekkor megjelent neki az Ur és 
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pedig oly módon, mintha Ge1·trúd ~zívének 
közepén egy pompás növésű fát ültetne el, 
mely kiterjesztett ágaival szívének egész 
hajlékát betakarta. Egy pár meggörbült 
tövis is volt rajta, melyből a legszebb virá
gok nyilta~ fölfelé. Gertrúd megértette, hogy 
a fa az Ur szent félelmét jelenti, amely 
rnintegy tövisekkel sebesiti meg a lelket é~ 
tat·tja vissza minden rossztól. A virágok 
pedig azt az akaratot jelképezik, mellyel 
az ember óhajtja, hogy az Úr félelme őt 
,ninden bűnnel szemben megerősítse. Mi
kor· ilymódon az Úr félelmével valami jót 
cselekszik, vagy valami rosszal fölhagy, ak
kor az a fa a legszebb gyümölcsöket termi. 
Mikor pedig Gertrúd a többi ajándékokat 
is buzgón kérte az Úrtól, ezek is gyönyörű 
fák alakjában tűntek föl előtte, amint a 
~aját erejükből különböző gyümölcsöket hoz
tak. A tudomány és jámborság fájáról meg 
könnyű harmat hullott alá. Ebből megér
tette Gertrúd, hogy azok, akik ezen ajándé
kokat megkapták, mintegy kellemes harmat
lal megtermékenyítve zöldelnek és virágoz
nak. A tanács és erősség fájáról aranyköte
lek csüngtek alá, ami azt jelképezte, hogy 
a tanács és erősség Lelke a lelki dolgok föl
fogására vonz bennünket. A bölcseség és 
értelem· fájáról pedig édes patakok folytak. 
Ezek azt jelentették, hogy a bölcseség és 
értelem Lelke által az isteni örömök édessége 
boldogítóan árad ki a lélekbe. 

Pünkösd szent éjjelén pedig matutinum 
közben Gertrúd oly nagy gyöngeséget ér-
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zett, hogy nem t!1dott tovább ottmaradni, 
azért így szólt az Urhoz : <<Ugyan mily dicső
séged lehet, Uram, abból, hogy én méltatlan 
esak ily rövid idei~ lehetek jelen az isteni 
szolgálaton?>> Az Ur ezt felelte: ((Hogy a 
külső dolgok hasonlatossága a lelkiek meg
értésére vezessen, fontold meg, hogy mit 
nyer a vőlegén~' abból, ha :>zíve gyönyörű
~égét·e jegyese iránt csak egy kis ideig i~ 
kedvességet mutat. De a vőlegény sohasem 
örvendhet annyira jegyese szeretetének meg
nyilatkozásán, mint amennyire én örülök 
annak, ha választottaim, hacsak rövid időre 
is, nekem nyujtják szívüket, hogy benne 
gyönyörködje ro>>. 

Mikor pedig Gertrúd a szentáldozáshoz 
járult, úgy tetszett neki, hogy az Úr minden 
szentséges tagjából a legédesebb fuvallattal 
üdítette föl lelkét s ez csodálatos és kimond
hatatlan gyönyörűség érzetét keltette benne. 
Ebből megértette, hogy ezt azáltal érde
rnelte meg, hogy buzgón imádkozott a Szent
lélek ajándekaiért. Mikor megáldozott, föl
ajánlotta az Atyaistennek Jézus Krisztus 
szentséges életét annak pótlására, hogy attól 
az órától kezdve, midőn a keresztségben való 
újjászületésekor· a Szentlelket vette, soha
~em adot t szívéhen és lelkében megfelelt> 
lakást annak a nagyméltóságú Vendégnek. 
Erre a fölajánlász·a a Szentlélek - amint a 
sas gyors röpüléssel csap Ie zsákmányára -
úgy I'Öpült ragyogó fehér Galamb képében 
az éllt>tő Szentség fölé és mintha Jézus édes 
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Szívét keresné, ott találta meg lakóhelyét s 
ezzel megmutatta, hogy annak a szentséges 
kebelnek hajlékával nagyon meg van elé
gedve. 

S mikor tereiára : a 11Teremtö Szenilélek 
jöveln kezdetű himnuszt énekelték, megjelent 
Getrúdnak az Úr Jézus és mind a két kezé
\'el kitárta feléje nlinden édességgel teljes 
Szívét. Ekkor· Gertrúd térdet hajtva atl~t·a
bm·ult úgy, hogy feje az Út• Szívét·e hajolt. 
Az Úr· pedig fölfogta fejét és mintegy körül
vette isteni Szívével, így egyesítette öt ma
gával és megszentelte akaratát, melyet a 
lélek fejének szoktak nevezni. Azután a má 
sodik versre : 1<Vigasztaló a kegyes Úrn, az 
Úr Jézus utasítására mindkét kezét az isteni 
Szívbe tette. I t t isteni vigasztalás segítségé
hen részesült, minden cselekedetében úgy, 
hogy azok ezután mind a legtökéletesebb 
módon meg fogjak nyerni lstennek tetszését. 
A harmadik versre: 11Te hét ajándék Istenen. 
lábait is hasonlóképen az Úr Szívébe he
lyezte. Ezek a lábak jelképezték, hogy n1in-
1len kívánságának megszentelését érdemelte 
ki. A negyedik versre: 11Gyujtsd meg s~e
rnünknek fényedet)) - érzékszer·veit az lir·
nak ajánlva azt az ígéretet kapta, hogy ér
zékei úgy meg fognak világosoflni, hog~· 
ú últala mások is megvilágosodnak értelem
ben és lángra gyulladnak az Isten it·ánt való 
szereletben. Az ötödik versre: 11Űzd messze 
t ölünk ellenünk)) - az Úr kegyesen hozzá
hajolt,szeretettel megcsókolta öt se záltaJ ~n int 
valami nagyon erös pajzzsal, elűzte tóle az 
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ellenség minden eselvetését. Gertt·úd ekkor 
oly nagy édességet érzett lelkében, hogy vilá
gosan fölismerte : ez az, amiről előtte való 
napon ezt az ígéretet kapta : ((Veszitek majd 
a reátok lejövö Szentléleknek az erejétn. 

HlJSZO;'\;KILENCEDIK FEJEZET. 

A dicsőséges Szentháromság iinnepe. 

A Szentl1aromság fölséges ünnevén iránt<:~ 
való tiszteletének jeléül Gertr·úd a következő 
verset olvasta : ((Dicsöség neked királyi, leg
fölségesebb, legdicsőségesebb, legnemesebb, 
legédesebb, legjóságosabb, tündöklő és min
dig nyngalomban levő és kimondhatatlan 
Háromság! Egyenlő egy Istenség! minden 
idő előtt, most és mindörökké)). Midön ezt 
fölajánlotta az Úrnak, megjelent a Fiúisten 
emberségében, melyben kisebbnek mondjuk 
öt az Atyánál s a nagyfölségű Szentháromság 
színe elé állt a virágzó ifjúság kedves bájában. 
Minden tagján oly szép és tündöklő virág 
volt, hogy azt semmiféle látható virággal 
nem lehetett összehasonlítani. Ez azt jelen
tette, hogy bár a mi emberi kicsiségünk a föl
séges Szentháromság fölérhetetlen dicsőségét 
megközelítőleg sem képes méltóképen ma
gasztalni, Jézus Krisztus azonban az ö em
beri természetében fölfogja a mi csekély igye
kezetünket és önmagában megnemesítve, 
méltó áldozattá teszi a fölséges és oszthatat
lan Szentháromság előtt. 

Mikor pedig elkezdték a vesperást, az 
Isten Fia fogta a maga kegyes Szívét és egy 
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hárfa alakjában a dicsőséges Szentháromság 
:-:zíne elé tárta. Általa minden áhítatgyakor
l<'\t és minden szó, melyet. azon az egész ün
nepen énekeltek, a legédesebb hangot adta 
az lsten előtt. Azoknak a hangja pedig, akik 
különös áhítat nélkül csak szokásból vagy 
··rnberi gyönyörüségből énekeltek, úgy szól-
1 ak, mint a mélyhangú, r·ekedt húrok. Akik 
~~zonban buzgón törekedtek az imádandó 
-izentháromság dícséretét énekelni, azok J é
t.us Krisztus szentséges Szíve által magas 
l1angon a legédesebb dallamot zengték. Mikor· 
aztán a ((Csókoljon meg engerun antifónát 
,·,nekelték, ez a szózat hallatszott a Magasság
beli tr·ónjáról : ,,Járuljon ide az én szeretett 
Fiam, kiben nekem tökéletes kedvem telt 
:< adja nekem a legédesebb csókot)). Ekkor 
az Isten Fia emberi alakban előlépett és meg
csókolta a fölfoghatatlan istenséget, akivel 
csupán csak az ö szent embersége volt érde
mes, elválaszthatatlan frigyben egyesülni. 

Ezután az Isten Fia így szólt nagyon ked
vesen Szüz Anyjához, akinek tiszteletére éne
kelték az említett antifónát: ~<Járulj ide te 
is édes jó Anyám és fogadd az én édes csó
komat)).l\'Iikor az Úr Jézu<; Boldogságos Any
ját megcsókolta, a dicsőséges Sziíz legott 
minden tagjában ugyanazoknak a virágok
nak szépségében tündöklött, melyekkel az 
Úr a neki fölajánlott imádságok folytán ékes
kedett.. Az lsten Fia ebben a kitüntetésben 
azért részesítette Anyját, mivel tőle nyerte 
emberi természetét, melynek szentséges tag
jait a mi bár csekély áhítatgyakorlatainknak 
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és imádságainknak áldozata ékesítette. Azl 
is megértette Gertrúd, hogy ahányszor azon 
az ünnepen a Fiú személyét említették, az 
Atyaisten kimondhatatlan és megfoghatatlan 
rnódon mutatta szeretetét szerelmes Fia iránt. 
Ez Jézus Krisztus emberségének csodálatos
képen dicsöségér·e szolgált s belöle rninden 
választott lélek a megfoghatatlan Szent
háromsúg új ismeretében részesült. 1\lidőn 
matutinum közben a «Téged valóban dícsér
nekn antifónát énekelték és Gertrúd teljes 
erejéből magasztalta vele az imádandó Szent
háromságot azzal a szándékkal -- hogyha 
lehetséges volna -, úgy halálos ágyán oly 
buzgósággal szeretné énekelni Pzt az anti
fónát, hogy vele minden erejét fölemésztené 
és lsten dicsőítésével fejezné be életét. Ekkor· 
úgy látta, hogy a teljes SzentháromságJézus 
legméltóbb Szíve felé hajolt, amint ez a Szent
háromság színe előtt hárfaként zengett és 
édes hangokat adott. Ekkor az Úr még há
rom húrt tett rá, melyek az Atya minden
hatósága, a Fiú bölcsesége és a Szentlélek 
jósága szerint az ö minden mulasztását a 
Szentháromság tetszésére pótolják. 

Mikor Gertrúd az egész matutinumot nagy 
buzgósággal így elvégezte, kezdett azon gon
dolkozni, vajjon valamigondatlanságamiatt 
nem hibás-e abban, hogy nem kapott olyan 
fölséges megvilágításoka t, mint. aminöket szo
kott. Erre a következő oktatást nyerte az 
J stent öl: «J ólehet, az igazság mérlegelése sze
ri nt híjával voltál a lelki megismerés belső 
édességének, mivel saját akaratodnak en-
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gedve, a csengő éHek dallamában emberi 
módon gyöny?rködtél, mégis tudd meg, hogy 
a jövendőbeh jutalom érdeme növekedett 
számodra azért, mert az én szolgálatomban 
többre becsülted a fáradságot a kényelem
néh. 

'\1ivel hiányzanak a szavak ahhoz, hogy 
az emberrel meg tudnók értetni azokat a 
kegyelmeket és vigasztalásokat, melyeket 
ezen a dicső és neki különösen kedves ün
nepen már előbb, meg azután késöbb is 
Gertrúd nyert, legyen azért Istené ezek
ért és a többi, csupán Isten előtt ismert 
ajándékokért is az a dícséret és hálaadás, 
melyet az Anyaszentegyház istentiszteleté
vel ezen a napon különös módon bemutat. 

HARMINCADIK FEJEZET. 

Nagyboldogasszony ünnepe. 

A szeplötelen Szűz dicsőséges mennybe
vitele ünnepének közeledtével Gertrúd ismét 
betegen feküdt. Igy nem imádkozhatott 
a Boldogságos Szű~ tiszteletére - aminL 
óhajtotta - annyi U dvözlégyet, ahány évig 
a földön élt. Törekedett e~t a s~ámot ájta
tosan pótolni ezen három fohásszal : ((Üd
vözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr va
gyon teveled>>. Mikor ezt különbözö imád
ságokkal együtt, melyeket mások a Boldog
ságos Szűznek való bemutatására neki aján
lottak, áhítattal megtette, megjelent neki 
a kegye~;; Szűz zöld palá~tba öltözve, mely 
núnden oldah·ól háromlevelű aranyvirágok-
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tól ragyogott és így szól\ : "lllle, aháuy szót 
imádkozott kiki azok közül, akiknek nevé
hen nekem ezt fölajánlod, ugyanannyi virá
got tűzöLt az én ékességemhez. Ezek közül 
az egyik jobban, a másik pedig kevésbbé 
virágzik aszer·int, amint az illető imádságáJ 
·~agyobb vagy kisebb figyelemmel végezte. 
Es én ezeknek a virágoknak ragyogását 
visszaárasztom az imádkozák lelkébe, hogy 
így Fiamnak é<> az egész mennyei seregnek 
t etszésé1·e lehessenek>>. 

Az említett háromlevelü virágok között 
azonban volt egy pár hatlevelű gyönyörű szép 
rózsa is, amelynek szirmai közül három 
<u'anyból volt és különböző drágakövek éke
sítették. Gertrúd megértette, hogy a három 
aranyszirom azt a három fohászt jelképezte, 
amelyet betegségében oly nagy fáradsággal 
imádkozott .. Ezekhez az Úr a· maga jóságá
ból a három másik sziromnak kimondhatat
lan szépségű színt adott : az egyiket azért. 
a szeretetért, mellyel az ö Édesanyját üdvö
zölte és dicsérte. A másodikat azért a mér
sékletért, hogy mivel nem érezte magát erős
nek, csak három fohászt végzett. A harma
uikat azért a tökéletes bizalomért, hogymint 
az Úr, mint pedig jóságos Anyja elfogadja 
tőle azt, amire képes. 

P!'ima alatt, amely után a Nagyboldog
asszony vigiliájának miséjét énekelték, Gert
rúd szíve mélyéböl kérte az Urat, hogy esz
közöljön ki számára kegyelmet és bocsánatot 
Boldogságos Anyjánál, akinek ö - úgy gon
dolta - sohasem szolgált kellőképen. Erre 
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az Gr Jézus kedvesen átölelte Édesanyját 
mindazzal a fiúi szeretettel, amellyel csak 
valaha is iránta érzet.t s így szólt hozzá : 
<<Emlékezzél meg szerelmes As<;zonyanyám, 
hogy én teérted vagyok kegyes a bűnösök 
iránt. Tekints erre az én választottamra is 
azzal a !Szeretettel, min.tha életének minden 
napján a legnagyobb buzgósággal kedvedre 
szolgált volna neked)), Erre úgy látszott, hogy 
a Sziízanya mintegy mézéde~;ségggé olvadva 
Fia iránt való szeretetből, minden boldog
ságával egészen Gertrúd felé fordult. 

Szen~ Mise alatt. pedig ennél a kollekt~
nál : <<Ü Isten, ki a szűz méhétn - az Ur 
Jézus oly kegyes és szeretetreméltó volt 
Boldogságos Anyja iránt, mintha sokszo
rosan vissza akarta volna idézni számára 
mindazt az örömet, amelyet érzett az ő 
megtestesülésekor, szület.ésekor és embersé
gének egyéb örvendete~; megnyilvánulásakol. 
Mikor Gertrúd figyelmesen hallgatta ezeket 
a !Szavakat: <<Hogy az ő védelme által meg· 
óvjon bennünkeln- úgy tetszett neki, hogy 
a gyöngéd Anya kegyesen kiterjesztette pa
)á<;tját, hogy védelmébe vegye mindazokat, 
akik az ő oltalma alá menekültek. Ezut.án 
a szent angyalok elébe vezették mindazokat, 
akik különös buzgósággal és imádságokkal 
készültek erre az ünnepre s hódolattalleültek 
előtte, mint ahogyan királyi leányok szoktak 
fölséges anyjuk előtt. Az angyalok pedig min
dcn oldatról támogatták őket s megvédték 
a gonosz lelkek cselvetéseitől és segítségükre 
voltak a jóban. Mert Szűz Mária parancsára 
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angyalok serege védi azokat, akik őt segít
séf5iil hívják. Majd meg úgy látszott, hogy 
különböző fajta vadállatok menekülnek pa
lástja alá, amelyek azokat a bűnösöket jel
képezték, akik külö.nös áhítattal vannak 
őiránta. Az irgalmasság Anyja mindezeket 
kegyesen fogadta, gyöngéd kezével simo
gatta és kedveskedve szólt hozzájuk, mint 
ahogy a kiskutyával szaktak enyelegni. Ez
zel nyilván megmutatta, hogy azokat, akik 
bűnbe merültek ugyan, de még remélnek 
őbenne, mily anyai szeretettel oltalmazza, 
mígnem igaz bűnbánatban Fiával kibékíti 
őket. 

Mikor pedig a konvent Szent Mise után a 
rendi szabályok értelméb~n káptalaura ment, 
Gertrúd látta, hogy az Ur Jézus nagy sereg 
angyal kíséretében nagy örömmel várja a 
konvent érkezését. Ezen nagyon csodftlkozva, 
így szólt az Úrhoz: «Miért jöttél, szeretetre
méltó Uram oly kegyesen és oly sok angyallal 
erre a káptalanra, amelyre mimagunk nem 
jövünk olyan különös áhítattal, mint szüle
tésed és megtestesülésed vigiliáján?>> Az Úr 
ezt felelte: <<Úgy jöttem, mint egy család
atya, aki szeretettel fogadja a hozzá lakomára 
hivatalos vendégeket. Ma pedig Édesanyám 
iránt való tiszteletből, az ö dicsőséges 
mennybevitelének előrehirdetésekor külö
nös szeretettel fogadom mindazokat, akik ezt 
az ünnepet buzgón kívánják megülni. Azért 
ma, istenségem tekintélyével fölolrlozom 
mindazokat, akik a rendszabály ellen elkö
vetett mulasztásaikat alázatosan és buzgón 
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megvallják. Hasonló módon jelen vagyok 
káptalantokon minden ünnepen és mindent 
amit ott tesztek, úgy fogadok, amint azt 
neked születésem vigiliáján megmutatt.amn. 

Nónakor pedig, amellyelami szabályaink 
szerint Nagyboldogasszony ünnepe kezdődik, 
isteni megvilágosítás folytán megtudta Gert
rúd, hogy a Boldogságos Szűz mennybevitell? 
előtt való napon ugyanezen órában tökéle
tesen elmerült az Üristenben. Minden emberi
től megszabadulva, Isten Lelkétől már a 
mennyei örömök előízében részesült addig 
a boldog pillanatig, amikor három óra 
tájban minden erénnyel tökéletesen föléke
sítve, boldog örömmel sietett a közeledő 
Ü r elé. Karjai közé r·öpült - egy lélekké 
lett vele és bement vele az ic;tenség tökéletes 
boldogságának birtoklásába. 

Vesperás alatt a zsoltárok éneklése köz
ben úgy látszot~, hogy az Úr mindazt, ami 
a zsoltárokban Edesanyját dicsőítette, isteni 
Szívébe fogadta és Szívéböl mint hatalmasan 
áradó folyókat, a Boldogságos Szűz felé irá
nyítoU.a. Mikor az «Egészen s~ép vagy)) anti
fónába kezdték, Gertrúd az Ur kar·jaiba bo
rult s az Ű Szívének orgonáján törekedett 
játszani az egyes neumákat ama kedveske
dések emlékére, amelyekkel a Magasságbeli
nek Fia Boldog~ágos Anyját a földön meg
örvendeztette. Es íme, az ö buzgóságára az 
isteni Szívnek árjai oly fölségesen ömlöttek 
bele a Boldogságos Szűz lelkébe, oly nagy 
sebességgel, hogy csodás fényben tündöklő 
csillagokként hullottak vissza reá s csillag-

4,25 



:;átorha takat-ták a menny Királynéját. Sok 
esiilag hullott a földre is. Ezeket a szentek 
össz,együjtötték, nagy örömmel h10mutatták 
az Urnak és szépségük csodálásában kimond
hatatlan gyönyörűséget éreztek. Ez a csillag-
hullás azt jelképezte, hogy a Boldogságos 
Szűz kitüntetéseinek és érdemeinek mérhe
tetlen gazdagságából az összes szentek bő
séges örömöt, dicsőséget és el nem múló bol
dogságat merítenek. Ilymódon az angyalok 
is mind örömujjongáshan egyesültek a nővé
rek áhítatával s velük együtt énekelték édes 
hangon a: «Ki az?» kezdetű responzóriu
mot. Ennek végeztével az lsten Fia mennyei 
hangon intonálta : «Ez a. szép» ... Úgy lát
szott, hogy eközben maga a Szentlélek ját
szott 1steni Szívének hárfáján a minden 
teremtménynél áldottabb Szűt Anya dícsé
retére ·és dicsőségére. A: «Kit a föld s a ten
gerekn kezdetű himnusz alatt a Boldogságos 
Szűz nlintha csak a túláradó gyönyörűségtől 
nem tudna állni, szerető Szent Fiának keb
lére hajolt és a mennyei boldog boldogság 
ö_römében ott nyugodott az «Ú dicsőséges 
Urnőnk» versig. Ekkor ugyanis mintegy a 
hivők áhítatának engedve fölemelkedett s 
mindnyájuknak odanyujtotta kezét kegyes 
védelmének és anyai vigasztalásának zálo
gául. Annál a versnél pedig : «Az Atyaisten
nekn - a Boldogságos Szűz fölállt s legmély
ségesebb hódolattal háromBzor térdet hajtott 
a Szentháromság dicsőségére. Igy állt a 
magnifikát alatt é<~ imádkozott az Egyházért. 
A <<Nagyokosságú Szű:t.» antifónánál pedig 
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~ugárzó mennyei fényt ára~ztott mindazokra, 
akik öt áhítattal segítségül hívták. 

Más alkalommal ugyanezen az ünnepen, 
midön Gertrúdot nagy erőtlensége miatt csak 
nehezen tudták arra a helyre segíteni, ahol 
a matutinumal meghallgathatta, ott fáradtan 
leült. Ekkor, nagy irgalmasságában megláto
gatta öt az Ur, a magasságból támadó. A ha
todik responzóriumnál úgy tetszett neki, 
mintha lélekben jelen volna azon a boldog 
ünnepen, amelyen a Szűz Istenanya a test 
l artozását \eróva, mennyekbe vitetett. Ettől 
a responzót·iumtól a Te Deum-ig, amikor 
magához tért, mindabban amit énekeltek, 
egészenkülönös mennyeigyönyörűséget talált. 
Úgy tetszett neki, hogy ezt a hatodik respon
zóriumot az angyalok és apostolok egész kara 
énekelte, mintha Úrnőjüket üdvözölnék kü
lönös kiváltságáért és méltóságáért. Eközben 
a dicsőséges Szűz kimondhatatlan édességtől 
vonzatva, mintegy kilépett a test börtönéből 
és Szent Fia fogadta őt ölelő karjaiba. Ö, az 
árvák jóságos Atyja, az Egyháznak, szeretett 
jegyesének mintegy a személyét vette ma
gára és annak szükségleteit, mely Szívét oly 
mélyen átjárta. Mindezeket Édesanyjának 
anyai szeretetébe is akai ta ajánlani s mintegy 
az ő személyében kezdett bele ebbe aresponzó
riumba: c<lstennek kedvelt Szentjen. - Mi
kor előrelépni készült, úgy tetszett, hogy 
a Fiú, aki oly gyöngéden érzett Anyja iránt, 
még több dícsérettel is magasztalja Edes
anyját. A nyolcadik responzóriummal igy 

i 27 



üdvözölte öt : «Üdv~_zlé~y \lária".- A szen
tek kara folytatta: HUdvözlégy keresztények
nek kegyes Anyja)).- \1ajd pedig magaJézus 
tette hozzá mennyei hangon jegyesének, az 
Egyháznak személyében : ecO Szűz, szomo
rúak vigasztaló j a1•. 

Ene a Boldogságos Szűz kimondhatatlan 
örömmel bement a mennvekbe s közben a 
ecHalijatok engem, isteni r:emzedékll kezdetíí 
énekre az egész mennyei udvar olyan ujjon
~ásban tört ki_, hogy emberi nyelv azt el nem 
mondhatja. Ugy láiszott, hogy egy minden 
emberit meghaladó szépséges rétre ment, 
amely tele volt v!rágokkal. \JikOI' ezt a ver
set énekelték : <<Es zöldeljetek ked\'esem -
az egyetlen Királyné fogadására minden virág 
fényt sugárzott és édes illatot árasztott 
és zengő hangon összeesengtek, mintha az 
egész világ a legkedvesebb dallamot játszotta 
volna. Ekkor a Boldogságos Szűz hasonlítha
tatlan boldogságában ujj_ongva és a jó Istc:nt 
magasztalva énekelt : «Ürülve örülök az Ur
ham. Azután éiZ Atyaisten mintegy kedvét 
találva a fölséges Szíí:w.ek mindennemií töké
letességében, édességének bőségében meg
áldottél a küzdő An~·asze.ntegyházat ezekkel 
a szavakkal : ccNem hívnak téged többé el-
hagyottnakn. .. 

:\1íg az egész mennyei udvar az cclidvözlég~r 
Jessze nemes sarjan responzóriumrnal ma
gasztalta a Boldogsúgos SzÜZL't, Fiának jobb
ján hódoló tiszteleltel a dicsöség trónjára 
ültették. Azután a menny összes angyalai ég 
szentjei összegyülve az ö királyi széke előtt, 
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magasztalták dícséretreméiUl életét és ki
mondhatatlan örömmel énekelték : <<Boldog 
vagy, Sz űz Mária>> responzóriumot. Ehhez 
azután a teljes Szentháromság hozzácsa
tolta az ((Üdvözlégy Mária» verset s ily
roódon fölújította benne annak az angyali 
üdvözletnek édesf'égét, amely 11 mi üdvöi:\
ségünknek boldog- kezdete volt. A szentek 
kar·a pedig fol~·tatta az éneket : «Ime föl 
vagy magasztal val) - :-; kérte öt, bogy járjor1 
közben a küzdó Anyaszentegyházért. 

Végezetül a Boldogságos Szüz elénekelte 
az egész mennyei sereggel a maga boldog
ságáért a Te Deum-ot az imildÉlsraméltó 
Szentháromság dic<>Öségére. Az elsö versben 
az egész Szentháromságot együttesen ma
gasztalta. A másodikban: <<Téged, örök 
Atyaistenn - különösen az Atyát. A har
madikban : <<l':eked minden angyalok ... >>
a Fiúistent. A negyedikben : <<!'l'eked a keru
bok ... n - a Szentlelket. Igy dicsőített~> 
minden egyes versben az isteni személyekét, 
kivéve a következ!'\ hét verset: <(Te, dicsöség 
Királya, Krisztus ... >> - amelyek különö:~ 
módon a Fiúra vonatkoznak. Magasztalta öt 
a Boldogságos Szűz saját érzelmeiért, mivel 
Szent Fia segítségével mindig lsten dicsösé
gére irányította azokat és sohasem engedte 
mulandó dolgok felé hajolni. A következlí 
versekben pedig: ((Engedj szenteiddel ... » -
ismét. fölváltva magasztalta az isteni sze
mélyekeL Gertrúd megértette, hogy rninden 
verset ugyanígy vonatkoztatott az Atyára, 
mint a Fiúra és a Szentlélekr-e. Mikor pedig 
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ebböl az elragadó ünnepflégböl - amelyen 
Jélekben oly csodálatos gyönyörűséggel vett 
részt - Gertrúd magához tért, testileg is 
megerősödve érezte magát annyira, hogy ő 
siettet te azokat, akik vezetésére vele voltak. 
És egyáltalán semmiféle gyöngeséget sem 
érzett. Ez az egészségi állapota eltartott 
mindaddig, míg csak a Szent Miseáldoza1 
tttán teo.ti ételt nem vett magához. 

Hál'om év mulva, Nagyboldogasszony vi
giliáján Gertrúd ismét betegen feküdt ágyá
ban. Már kora reggel mély áhítatha merüh 
s lélekben látta a Boldogságos Szíízet, mintha 
sok-sok virágtól illatozó gyönyörű kertben, 
boldog szemlélődésbe merülve készült volna 
a halálra. Eközben szeretetreméltó arcának 
derűje és testtartásának kedvessége minden 
kegyelemmel teljesnek mutalta öt. Abban 
a kertben a legszebb rózsák nyíltak, melyek
nek nem volt tövise, azután hófehér lilio
mok, illatos ibolyák és sok más virágok illa
loztak. Ez a kert olyan gyönyörűséges volt, 
hogy egyetlen gazt sem lehetett benne látni. 
Az egyes virágok annál szebbek, annál illa
tosabbak és üdébbek voltak, minél köze
Jebb voltak a Boldogságos Szűzhöz. A dicsö
séges Szűz mennyei vágyódással szítta ma
gába minden egyes virágnak minden illa
tát, majd meg ugyanazt kimondhatatlan 
gyönyörűséggel belelehelte szerelmes Fiának 
isteni Szívébe, mely feléje tárult. Ugyanekkor 
az angyaloknak megszámlálhatatlan serege 
tűnt föl előtte, akik az Urat dícsérve, Király-
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néjuk szolgál(jtára siettek. Ott látla Ge1't.rúd 
Sze nt J án os evangélistát is, mintha a Bol
dogságos Szűz fejénél buzgó imádságba volna 
rnerülve. Úgy látszott, hogy az Úr Anyja is 
csodálatos lehelletet szív magába ebből az 
imádságbóL Az Úr fölvilágosította Gertrú
dot : ez a kert a szeplötelen Sziíz testét, a 
virágok pedig a különbözö erényeket jel
képezik, rnelyek a Boldogságos Szűzet ékt>
sítették. Különösen a rózsák, melyek a leg
~zebbek voltak s irántuk a boldog lelkek is 
nagyobb tiszteletet tanusítottak - az isten i 
és felebaráti szereteL cselekedeteit jelezték. 
f\linél jobban igyekezett a Boldogságos Szííz 
a kertet növelni, a rózsák annál méltóbb 
gyümölcsöt hoztak Istennek. A liliomok pe
dig, melyek áthatóbb illatot és kedvesebb 
fényt árasztottak, szent életének páratlan 
nagyszerűségét jelentették, melyet a válasz
tottak iparkodtak utánozni. Abból a lehel
letből pedig, melyet a Boldogságos Szííz 
Szent János imájából szívott magába, meg
értette Gertrúd, hogy a királyi Szüz külö
nös dicsőségben részesült Szent J á nos révén 
rnindazért a jóért, mellyel az ő gondosko
dása folytán egész életében szabadon foglal
kozhatott. Mikor azután Gertrúd kérdezte, 
hogY- mit jelentett ez Szent János számára, 
az Úr így felelt : «A szeretet annyi fokával 
hajolt feléje édesen az én Szívem, ahányszor 
az ő gondossága segítségére volt Anyámnak 
erénygyakorlataiban)). 

Gertrúd ilyen örömben töltötte el az egész 
vigiliát az ünnep matutinu máig. Ekkor lelké-
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nek eh·agadtatásúban az első responzóriumnál 
ismét azt látta, hogy aminden teremtménynél 
boldogabb Anya a legtökéletesebb nyugalom
ban szeretett Fiának keblére hajolt, aki a 
maga édes Szívéböl kimondhatatlan gyö
nyörűséggel adta vissza Anyjának az eré
nyek mindarna gyümölcsét, melyet ö azelőtt 
háladatosságból Szent Fiának nyujtott. Ezek 
u\ost annyival lángolóbbak voltak, amennyi
vel még jobban át tüzesed hettek Fiának is
teni Szívében. A Szent Szüzet nyíló rózsák 
és völgyi liliomok vették körül és kimond
hatatlan kedves tavaszi szépséggel ékesítet
ték. Úgy tetszett, hogy az első responzóriu
mot maga a mindenható Atyaisten mon
dotta gyönyörűséges hangon : «Láttam a 
szépet ... n - Igy núntegy értésére adta az 
égieknek, hogy rninönek ismerte öt a föl
dön. Tudniillik : ((szeplötelcn galambnakn ár
tatlansága által. A «vízforrások fölé emel
kedönekn- vágyódása által. Olyannak, mint 
akinek ruhájában - azaz életmódjában -
a szentség kimondhatatlan édes illata volt. 
Akit «tavaszi napokként vettek körül a 
virágzó rózsák és a völgyek liliomain-vagyis 
n különféle erények. Ezután a Szentlélek 
folytatta a második responzóriumot : ((:\[int 
a Libanon cédrusan -, mellyel a Boldogsá
gos Szűz szentséges életmódjának magasz
tosságát dicsőítette. Majd az összes szentek 
c~sodálattal énekelték a harmadik respon
zóriumot: ((Kicsoda az?n - Gertrúd, bár 
minden szónak jelentését megértette, ert') 
h í ján nem tudta emlékezetében 1 ar·lani. 
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A szentek ezután mindnyájan ünnepi körme
nethen a dicsőséges Szűz Anya trónja elé 
járultak, fölséges kórushan gyönyörűséges 
hangon dicsőítették őt a negyedik respon
zóriummal : ((Örvendj, Királynő ... )), mivel
llOgy ő az a hatalmas Királynő, aki által 
az örök világosság ragyogása árad ki rájuk. 
:Vlel"t nemsokára nemcsak a földnek, hane 111 

a rnennynek méltóságos \T agyasszonya lesz, 
aki mint a szüzek legszehhike, az erények 
teljes díszéhen és a kegyelem tökéletességé
ben jelenik meg. Végül, mert irgalmán;:~k 
teljességével mindenkinek szükségletén anyai 
szeretettel segít s érdemeivel minden szent 
örömét annak örök dicsőségére fokozza. Ek
kor hódolattal fölvonultak az angyalok karai 
és mennyei hangon énekelték ezt a verset : 
«Add, hogy örvendjünk ... n- Igy mintegy 
hivogatták a Boldogságost a mennyhevitel 
dicsőségére. Azután a ''Dicsőség az Atyá
n ak)) zengte a sz en tek beláthatatlan kórusa 
mindazért a kegyelemekért, melyeket aSzent 
Szüz testében és lelkéhen nyert. Az ötödik 
responzóriumnál a legnagyobb hálával föl
emelkedett a dicsőséges Szűz és örvendezve 
énekelte ezeket a szavakat: ''Boldognak hir
!let engem minden nemzedék)). 

Azután az ő szentséges lelke - me ly ki
mondhatatlanul boldogabb volt mint min
den más teremtmény - testétől megválva, 
Fiának karjaiban határtalan boldog egyesü
lésben merült el benne, aki minden boldog
ság Iorrása, hogy núndörökre benne marad
jon. A Boldogságos Szíí7.Pt --akit a Király 
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boldogító öleléssel zá.rt karjaiba s az angya
lok és szentek núnden kara fölé emelt és 
a Szentháromsághoz legközelebb trónj ára 
ültetett, - az egész mennyei udvar túláradó 
csodálatos örömmel üdvözölte s dicsőségét 
magasztalta a hatodik responzóriummal: 
«Az üdvösség fölöttn. - Erre eltiínt a lá· 
to más . 

. vlikor egy más alkalommal ugyanazon 
az ünnepen Gertrúd nagy buzgósággal vetl 
r·észt a matutinumon, a három nokturnust, 
három különböző áhítatgyakorlatra 'lsztotta. 
Az első nokturnuson minden egyes szónál 
és neumánál azokra a kimondhatatlan vi
gasztalásokra emlékeztette a dicsőséges Szű
zet, melyekben boldog elköltözésének várá
sakor Fia és minden szent részec;itette. Ekkor 
úgy tetszett, hogy a szeplőtelen Szűzet min
den egyes szónál - mellyel akár Gertrúrl, 
akár más valamely hívő a világon ezekre a 
vigasztalásokra emlékeztette - ró1,sák és 
a völgyek liliomai vették volna körül. 
A második nokturnus alatt azokra az édes 
gyönyörűségekre emlékeztette őt Gertrúd, 
melyeket akkor élvezett, mikor e világhól 
a mennyei szép palotába költözött. Ezáltal 
annyi ékesség díszítette a dicsőséges Sz űzet, 
ahány szóval az egész világon emlékeztei
ték őt azokra a gyönyörűségekre. A har·
wadik nokturnus alatt arra a kimondhatat
lan és minden emberi fogalmat meghaladó 
dicsőségre emlékeztette Gertrúd a menny
nek Királynéját, amely őt a mennyországba 
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lépésekor fogadta és az ég minden méltúsága 
fölé emelte. Ekkor Gertrúdra núnden egye.., 
szónál megszámlálhatatlan fénysugár hullott 
és édes illatok szálltak felé. 

Szent Mise alatt pedig háromszor elmon
dotta a <<Dícsérjétek az Urat, minden nem
zetekn verset. - Az első alkalommal Gertrúd 
a maga szokott módján kért minden szen
tet, hogy ajánlják föl érte Istennek kiváló 
érdemeiket s így segítsék öt méltóképen elő
készülni az életadó Szentség vételére. A má
sodik Dícsérjétek-re hasonlóképen kérte a 
Boldogságos Szűzet. s a ha1 maclikra az Cr 
Jézust. A Boldogságos Sz űz a maga segít
ségülhívásakor fölemelkedett, a Szenthárom
ság színe elé állt és fölajánlotta Gertrúdért 
mindama érdemeit, melyekkel mennybevitele 
napján minden emberi, sőt angyali méltóság
nál jobban elökészülve, a Szentháromság leg
magasabb tetszését nyerte meg. Azután el
ragadó kedvességgel s mintegy a trónját át
engedve így szólt Gertrúdhoz : «Jöjj, ked
vesem és ülj erre a trónra az erények mind
ama teljességével, melyekkel én a minden
kor imádandó Szentháromság _tekintetét és 
tetszését magamra vontam. Es amennyiJ·e 
lehetséges, te is hasonlóképen tetszésre találj 
a Boldogságos Szentháromság előtt>>. Erre 
Gertrúd csodálkozva s a legnagyobb meg
alázódással felelt : «Minő érdemekkel tehe
tem én ezt, dicsőség Királynéja ?n A Szent 
Szűz ezt válaszolta : «Három dolog képesít 
rá. Először is arra a szeplőtelen tisztaságra, 
mellyel az Isten Fiának szűzi méhemben 
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kedves hajlékot készítettem, kérd azt a ke
gyelmet, hogy általam megtisztulj núnden 
szennytöl. .:\1ásodszor arra a mélységes alá
zatosságra, mellyel érdemet szereztem ana, 
hogy az összes angyali karok és szentek fölé 
ernelkedjem, kérd nlinden mulasztásodnak 
pótlását. Harmadszor arra a kimondhatat
lan szeretetre, mely. engem elválaszthatat
lanul egyesített az Gr·istennel, kérd magad 
gzámilra azt, hogy a kűlönféle érdemel{ bö
ségében részesülj». l\likor ezt Gertrúd buz
gón megtette, egyszerre a dicsőségnek arra 
a magas fokára jutott, melyet amennyország 
Királynéjának érdemei szereztek meg szá
mára. Igy mintegy az ő helyén s az ő érde
meinek kiváltságával jelent meg Gertrúd az 
Úr előtt, aki benne kimondhatatlan tetszé
sét találta. Ugyanekkor az angyali karok és 
minden sz en t ek is fölvonultak előtte és sze
retetüket nyilvánították iránta. 

Mikor a konvent a szentáldozáshoz já
rult, a dicsöség Királynéja mindegyik köze
ledőnek jobbjára állt s hetakarva őt köpe
nyének egy ré:>zével, melyet az illető imád
ságainak virágai ékesítettek, így szólt: 
"Hogy megtiszteld emlékemet, tekints reú, 
édes Fiam !n Erre az Úr csodás kedvességgel 
Jnindegyiknek állát tartotta és úgy nyuj
totta neki 0 maga a Szent Ostyát. Midőn 
ti-ertrúd is hasonlóképen megál~ozott, föl
ajánlotta ezt a Szentséget az Urnak az ű 
Boldogságos Anyja örök dícséretére, dics6-
ségének, örömének és boldogságának gyara
podáRár·a, mintegy viszonzásul az ő érdemei-
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nek átengedése~rt, mel\yel segített az ö sze
génységén. Az Ur Jézu!'> peqig mintha valami 
ajándékot nyujtott volna Edesanyjának, így 
szólt : ((Ime Anyám, kétszeresen adom vissza 
neked. De azért nem veszem el Gertrúdtól 
sem, kire irántam valú szeretetböl kegyes 
voltál átruháznin. 

Mikor a konvent a körmenet után a kó
rusra visszatért s az <<Üdvözlégy, világ Ür
nöje Mária ! ... n antifónát énekelte, úgy 
tetszett Ge1'trúdnak, mintha a mennyei se
regek nagy édességű kóru!ia az egész menny
országot új örömujjongásra ragadná. Legott. 
megjelent a fJicsöséges Szűz és a konvent 
felé fordul_va, Fiának jobbján az oltár előtt 
állt meg. Es erreaszóra: «Üdvözlégy, meny
nyeknek Királynéja>>, -- a szentek térdet 
hajtottak előtte és mint ~~ruk Anyját tisz
telték. Erreaszóra meg: «Udvözlégy, szűzek 
Szűze !n - a drágalátos Szűz a maga gyön
géd kezével egy tündöklll liliomol nyujtott 
a jelenlevők felé, nlintegy serkentve és meg
erősítve őket arra, hogy az ő szűzi tisztasá
gának példáját kövessék. Mikor pedig ezt 
énekelték :<<Teáltalad jött megváltásunkn ... 
- szeretö anyai szíve annyira megindult, 
hogy a túláradó gyönyörííség miat t 
melyet e szóra érzett - nem tudván ma
gát tartani, gyöngéq sz eretettel Szent fiú
nak keblére borult. Es ezeknél a 8zavaknfll : 
<<Kérünk, könyörögj értünk» ... - kedves
kedve karolta át a királyok Királyának nya
kát s minden egyes jelenlevöre rámutatva, 
könyörgött értük. 
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Mikur pedig : ccMa a Boldogságos Szűz>J ... 
--- antifónát énekelték, mérhetetlen dicsó
ségtől övezve, Szent Fia ölelő karjai közöt t. 
folemelkedett R mennybe, mialatt az ég 
minden rendje kísérte és örömujjongással 
magasztalta őt. \fidön ilymódon bement 
már a mennyei dicsőségbe, megragadta Fiú
nak jobbját s vele megáldotta az egész szer·
zetet. Ezen áldás következtében egy zölrl 
szalagra fűzött aranykNeszt szállott le min
den egyes nővérre. Ez azt jelentette, hogy 
annak az áldásnak hatását mindegyikük ele
ven hittel és az irgalmasság Anyja iránt való 
nagy biz<~lommal fogja a maga számára iga
zán gyümölcsözővé t enni. 

H A lilVl I " C E G Y E D I K F E J E Z E T. 

Szent Bernát Apát. 

Szent Ber·nát ünnepe előtt való napon, 
Szenl Misére készülve, Gertrúd ennek n 
i-iZentsége!:i Atyának érdemeiről elmélkedett. 
Az ő mézzelfolyó szavainak tanításaiért 
különös tisztelettel volt iránta. Ekkor ez H 

buzgó Szent Apát kimondhatatlan dicsöség
ben megj e lent Gertrúd előtt, aki három 
különhözö szín.t tudott n1háján egész vilá
gosan megkülönböztetni. Ott tündöklött 
rajta szeplötelen tisztaságának és szűzi ár
tatlanságának liliomfénye, szentséges szer
zetességének és tökéletes életmódjának ibo
lyaszínü tündöklése, nemkülönben forró sze
r·etetének rózsaszínű ragyogása. Ez a három 
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~zépséges szín, melyek ennek a nagy Atyá
nak lelkében egyesültek, minden szentl'}ek 
a legédesebb gyönyörüséget szerezte. Ugy 
látszott, hogy a Szent mellét, nyakát és ke
zét is aranylevelek s rózsaszínű drágakövek 
borították. Az aranylevelek az ö üdvösséges 
t anitását jelképezt ék, melyet először ájtatos 
1-;zívében forgatott, azután szent ajkaival 
kimondott és szent kezével híven leír·t mind
azok számára, l<ik benne üdvös~égükre elő
haladni akarnak. A dr·ágakövek pedig azo
kat a mondásait jelképezték, melyekhöl 
különös módon úrad ki az isteni szeretet. 
Ezek a drágaköYek rendkívül tündöklő su
garakat bocsátottak az isteni Szív legben
söbb rejtekébe, amellyel különös örömet. 
szereztek az istenségnek. Az Út• pedig min
denkinek szívéből - és pedig a mennyeieké
ből és földiekéből egyaránt - a maga Szí
vébe vont minden hálaadást és buzgóságot, 
melyet valaha is ennek a lánglelkű Atyának 
l'Zavaiból és irataiból merítettek. Mindezeket 
az Úr Szent Bemát ékességéből az Ű isteni 
Szívébe bocsátott sugarakkal ismét teljesen 
visszaárasztotta őreá. Ezek Szeht Bernát 
szívét mint valami hárfát csodálatos rezgésbf~ 
hozták és édes örömmel járták át. Ugyan
akkor a Szent Apát fején tündöklő koronát 
viselt, melynek ékkövei voltak mindaz a 
lelki növekedés, melyet irataival és szavai
val Isten dicsöségére minden egyes ember
ben elősegíteni akart. Ekkor Gertrúd el
kezdte kétszázhuszonötször mondani a ((Dí
r;sérjétek az Urat, minden nemzetek»- kez-
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detü zsoltárt a Szentnek tiszteletére. Igy 
akart hálát adni a jó Istennek Szent Bernát 
erényeiért s a neki nyujtott kegyelmekért. 
Ekkor mindaz, amit imádkozott, kis paizsok 
alakjában kezdett ragyogni a Szent Atya 
ruháján, melyekbe mintegy bevésve lát
szottak azok az egyes erények, melyekkel 
a földön tündöklött. Igy egy hasonló kép
nek visszfényét vetette annak a lelkére is, 
aki érte hálh adott az Úrnak. 

Ünnepén pedig, - melyen ájtatosan vet1 
részt Gertrúd a t iszteletére énekelt Sze nt 
Misén s a neki ajánlottakért különösen imád
kozott, sőt egy-két olyanért is, aki nem aján
lotta ugyan magát imádságába, de Szent 
Bernátot különösen tisztelte. Ekkor ismél 
látta ugyanezt a t isztelet•·eméltó Atyát meny
nyei dicsőségében. Szent mellének ékessé
géböJ valami csodálatos fény áradt mind
azok mellére, akik az ö érdemei és közben
járása által lsten iránt való forró szeretetre 
óhajtottak eljutni. Ebben az istenileg remek
míívü ékszerben - amely Szent Bernát 
keblén tündöklött - az i~teni szeretetnek 
mindama lángolását Iehetett látni, mel~· 
Szent Bernát lelkét tűztengerré tette s földi 
életét is csodálatos égö buzgósággal szötte 
át. És a Szent Apát érdeme most mindazoka1 
is ékesítette, akik az ö ünnepi Szent Miséjén 
jelen voltak és öt magasztalták. Mikor ezen 
Gertrúd nagyon csodálkozott, így szólt a 
Szenthez : 11Mit nye•·nek ezek, dicsőséges 
Atyám az üdvösségre azáltal, hogy a te ér
demeiddel ékesítve jelennek meg, holott ök 
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nem cselekedtek hasonló dolgokat?» Erre a 
Szent így válaszolt: «Vajjon kevésbbé szép-e 
az a leány, aki másnak ékességét ölti ma
gára, mint az, aki a magáéban ékeskedik, 
ha az épen olyan díszes, épen olyan drága, 
épen olyan stílusos alkotás? Hasonlóképen 
a szentek erényei i'l, melyeket a hívek áhí
tatukkal a szentektöl kiesdekelnek, oly nagy 
szeretettel irányulnak őrájuk is, hogy örökké 
örvendenek benne, midön mennyei dicsősé
gük lel'lz azok gyümölcséböln. Szent Bernát 
ékszerei különbözö fényben és díszes válto
zatosságban ragyogtak kinek-kinek vágya, 
áhitata és ismerete szerint, amellyel jobban 
vagy kevésbbé fáradozt.ak az Isten iránt való 
szeretet megnyerésén. Azoknak ékszerein 
pedig, kik alázatosan kérték Ge1'trúdot, 
hogy imádkozzék értük, ez a színpompa 
különösen föltűnt, amint ékességüket növeli. 
És bár némelyiküknek ékszerei, akik jobban 
vágyakoztak az Isten iránt való szcretet 
után, jobba11 tündöklöttek, ez a növekedés 
mégis hiányzott rajtuk. Ez azt jelentette, 
hogy az ember ha még oly csekély dolgot is 
végez jószándékkal, abból különös lelki 
haszna lehet, viszont ha elhanyagolja a leg
kisebbet is, mindannyiszor érdemekben sze
gényedik. 
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H A R .\ll!'\ CK E T T E D IK FE J E Z E T. 

Szent Ágoston, Szent Domonkos és Szent 
Ferenc m~ltósága. 

Azután megemlékezett Gertrúd Szent 
Ágostonról, a jeles püspökről is, aki iránt 
kora ifjúságától fogva mély vonzaimat ér
zett és buzgó hálát adott Istennek minden 
neki adott jótéteményért. Akkor ez a dicső
séges püspök nlf'gjelent neki Szent Bernát 
mellett, akihez hasonló volt mennyei dicső
ségben s ugyanúgy életszentségének kiYáló
ságában és üdvösséges tanításának gazdag
ságában. Szent Agoston ott állt az isteni 
Fölség trónja előtt kimondhatatlanul föl
ékesítve dicsőséges mennyei szépséggel s 
Szent. Bernáthoz hasonlóan, ő is tüzes suga
rakat bocsátott a maga szívéböl az isteni 
Szív legbensöbb rejtekébe. Ez annak a lán
goló ékesszólásnak volt jelképe, mellyel az 
emberek szívét Isten szeretetére hevítette. 
Szájából pedig mintegy napsugarakat szórt 
~zét az égbolt egész tengerén, melyek szent 
tanításának bőségét jelentették, melyet oly 
gazdagon hintett szét az egész Egyházban. 
A sugar·ak fölött pedig (;Sodálatos Yi)ágo~
ságú és rrlintegy újfényességü sugárkévék 
látszottak, melyek elragadó gyönyörűséggel 
töltötték el a szemlé\őt. Gertrúd mikor mind
ezek láttán nagyon csodálkozott, Szenl Ber
nát megoktatta öt, hogy Szent Agoston 
püspök ékesszólásának sugar·ai azért tün
dökölnek sugárkévék szépségében, mivel a 
páratlan egyháztanító minden iri'ls<lban é" 
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szavabau a legnagyobb mértékben töreke
dett kiterjeszteni és fölmagasztalni a kato
likus hitet. Isten dicsöségére - aki öt sok 
tévelygés után, a tudallanság sötétségébiil 
saját érdeme nélkül hívta a legl'öbb igazság 
világosságára - núnden ember elől el 
akarta zárni a tévedés és tudatlanság útját 
és meg akarta mutatni az üdvösséges hitnek 
útját. Erre Gertrúd így szólt Szent Bernát
hoz: «1'\emde Atyám, te is erre törekedtél 
írásaidban ?n Szent Bernát így felelt: «En
gem minden cselekedetemben, szavamban 
és írásomban egyedül az isteni szeretet heve 
ragadott. Ezt a jeles tanítót azonban az 
lsten irán t való hathatós szeretet és sajáto fi 
esetének tapasztalatai is ösztönözték fele
barátjai üdvösségének munkálásáran. 

Az Úr a hitben, vigasztalásban, oktatás
ban, világosságban és szeretetben való 
elöhaladást, melyet az égiek és földiek 
Szellt Agoston szavai által nyertek, az ö 
szivükből a maga isteni Szívébe vonta. Igy 
<1 vele való egyesülés által mondhatatlanul 
megnemesítve, a Szentnek s2.ívébe viss;"a
iintötte, akit ez az édes folyam teljesen el
árasztott és lelkét, szívét átjárva, hárf<'l 
módjára megszólaltatott úgy, hogy a leg
édesebb dallamok szálltak föl belőle. És 
amint Szent Bernát szívében különös édes
séggel hangzott a szűzi át:tatlanság az édes 
szeretettel, addig Szent Agostonnak szívé
ben édesebb dallammal zengett a zokogó 
bűnbánat a tüzes isteni szeretet hevével. 
Ekkor Szent Bernát í~y szólt Gertrúdho2. : 
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"Ezek azok a hangok, melyekről az egyházi 
énekben szó van : ceA jó Istennek szentelt 
szeretett város egészen tele van a dícséret 
hangjaival>l. 1 :\live! minden egyes szentnek 
a szíve erényeinek különfélesége szerint ~1-
landóan édeshangú dícséretet zeng az lTr
nak)). 

Ugyanennek a dicsőséges főpapnak ünne
pén, mikor a vesperáson a cc\Iegsebesítette 
a szereteh) kezdetű responzóriumot énekel
ték, megjelent Gertrúdnak a jeles püspök 
nagy dicsőségben. l\lindkét kezéyel kitár·va 
:-:zívét - mely Isten szeretetétől annyiszor 
megsebesült - odanyujtotta az Ornak az ö 
dícséretér·e szépséges rózsa alakjában, mely 
illatával az ég összes lakóit kimondhatatla
nul gyönyörkodtette és fölüdítette. Gertrúd 
áhítattal üdvözölte a Szent Püspököt és 
kérte őt mindazokért, akik imádságába 
ajánlották magukat és azokért is, akik külö
nös áhítattal vannak iránta. Ekkor úgy 
látszott, hogy a Szent Agoston buzgó imád
sággal könyörgött az Ürhoz, hogy mind
azoknak szíve, kik az ö érdemei által Isten 
iránt való forró szeretetet óhajtják meg
nyerni, az isteni Föl5ég színe előtt az ö szívé
hez hasonlóan folyton viruljanak és kivirá
gozva, illatot ár·asszanak a tündöklő és imá
dásrarnéltó Szentháromság tiszteletére és 
dicsőségére. 

1\Iatutinum alatt pedig, midön Gertr·úd 
oly buzgón imádkozott ahogy csak tudott, 

1 A templom fölszentelésének ünnepére Yaló 
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szeret.te_ volna megtud ni, mily jutalmat nyert 
Szent Agoston püspök azért, mert, amint 
Vallomásainak könyvében maga mondja, 
már· földi életében nem tudott betelni azzal 
a csodálatos édessé~gel, melyet az embe1·i 
nem üdvösségére vonatkozó isteni végzés 
úrasztotta el. Ekkor megjelent előtte ez <'l 

tiszteletreméltó Atya kimondhatatlan dics(í
ségben. És lzaiás szav <'li szerint : «Örök 
vidámság lesz fejük fölött)),! egy csodálatos 
és magában véve is kimondhatatlanul gyö
nyörüséges gömb látszott feje fölött. Ekkor 
az G,· így szólt Gerti·údhoz: «Gondold el 
most, mennyire megvilágítja és bevilágítja 
ezt az én kedveltemet a hófehér tisztaság, 
a kedves alázatosság és a forró szeretetn. 
(;ertr·úd csodálkozva kérdezte : «Hogyan 
mondhatod Uram, hogy hófehér· tisztaság 
világítja meg öt, aki bár szent életéért méltó 
minden tiszteletre hit dolgában, oly sokái~ 
téves úton járt, hogy kétségtelenül ejtett 
magán szennyfoltot !'n Az Ü r ezt felelte : 
"Azért, hogy öt oly sokáig tévelyegni hagy
tam, az én gondviselésem ragyog benne, 
mellyel későre halaszloU megtérését oly 
türelmesen és irgalmasan vártam. Epen úgy, 
jóságos könyörületem, mellyel iít oly kegye
sen visszahívtam és önkéntes szeretetem, 
mellyel öt oly nagy kegyelemben részesí
t.Pttemn. 

Gertrúd erre igy szólt az érhoz: «Hál 
vajjon a If' érle::; kedvelt•d Bernát, nem li'ire-
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keJetL _annyir·a gyönyiit-ködni benned, min1. 
Szent Agoston? Hiszen mikor a minap az ö 
dicsőségét szemléltem, nem vettem észre, 
hogy haso!lló gyönyörűségeket élvezett 
volna ?n Az Ur így felelt : <<Az én választottam 
Bernát, minden egyes érdeméért bőséges 
jutalmat nyert. De a te gyönge fölfogásod 
nem engedi, hogy szenteim közül akár }l 

legkisebbnek dicsőségét is teljesen meg
értsed. Mennyivel kevésbbé ily nagy szen
lekét l De mégis, hogy buzgó kívánságod
nak némiképen eleget tegyek, egyes szentek 
különböző érdemeit mutatom meg neked, 
hogy bennük gyöl}yörködve, jobban szere
tetemre gyulladj. Es szemmellát.hatóan meg
lapas~tald, hogy Atyám házában sok lakó
hely vagyon))1 - é~ megértsd : mit jelent az, 
mikor valamely szent dícséretére ezt ének
lik : uNem talá.lkozott, aki hozzá hasonlóan 
megtartaná a 1\lagasságbeli törvényét». -
.\1ert valóban egy szent sem hasonlít a 
másikhoz annyira a dicsőségben, hogy érde
rneik különbsége egészen új fényt ne sugá
I'Ozna szét a boldogság hazájában. 

uMivel ez így van, igazságnak Ura, Istene 
- mondotta Gertrúd - kegyeskedjél nekem 
rnéltatlannak kinyilatkoztatni valamit a 
gyöngéd Ágnes és dicsőséges Katalin szűz 
érdemeiből, kiket gyermekkorom óta szere
lek. lVIikor ezt megnyerte, úgy amint mind
kettőjük ünnepén olvasható, - még Szent 
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nomottkos és Szent Ferenc érdemeiből i:o: 
ohajtott megismerni valamit, akik alapitói 
voltak két rendnek, melyeknek buzgólkodásf! 
folytán virágzásnak indult Isten Egyháza. 
Erre ragyogó dicsőségben megjelentek az 
említett Szent Atyák, érdemekben a dicső
séges Szent Benedek Atyához hasonlóan, 
nyíló rózsákkal díszítve és ragyogó jogarral 
kezükben. Azért a buzgóságért pedig, mellyel 
tanításban és predikálásuk által Isten dicső
ségén és a lelkek javára munkálkodtak, 
Szent Agoston és Szent Bernát érdemeinek 
hasonlósága látszott rajtuk, amint hogy 
életükben is azok erényeiket törekedtek 
utánozni. De mégis az a különbség volt 
köztük, hogy Szent Ferenc Atyának érdemei 
rendkívüli alázatossággal ékeskedtek, míg 
<~. dicsőséges Domonkos Atyának érdemei 
főképen forró vágyai által fölmagasztalva 
tündököltek. 

Szent Mise alatt szekvenciakor Gertrút:.l 
lélekben újra az isteni Fölség trónja elé 
t•agadtlitott. Ekkor a szentek azoknak a 
lelki örömöknek emlékére és tiszteletére, 
melyeket azon az éjjelen a nagy Szent 
Ágoston püspöknek és a többieknek dicsö
ségéről való elmélkedés közben élvezett, 
édes hangon énekelték neki a szekvencia 
hat első versél: HA bensőséges ünnep örö
meit zengi énekünk)). Ebből az énekből 
Gertrúd csodálatos értelmi világosságot és 
gyönyörüséget merített. 
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HARMINCHARMADIK FEJEZET. 

A Boldogságos Szííz születése. 

A Boldogságos ~~űz dicsőséges születésé
nek ünnepén az «Udvözlégy ékességesn -
antifóna éneklése alatt megnyilt Gertrúd 
előtt az ég, ahonnan az angyalok egy fön
séges trónt eresztettek le a kórus közepére. 
Ezen a legnagyobb dicsöségben és tisztelet
ben foglalt helyet az egek Királynéja és 
csodálatos kedvességgel fogadta azon az 
ünnepen a szerzet ~solozsmáját. A szent 
angyalok pedig tisztelettel környezve álltak 
a trón mellett és örömmel teljesítették 
Uruk Istenük méltóságos Anyja iránt az 
ünnepi szolgálatot. A boldog lelkek serege 
is hozzácsatlakozott a zsoltárt éneklő kél 
karhoz s minden egyes szóval melyet énekel
tek, velük együtt magasztalták a dicsöség 
Királynéját. l\linden nővér előtt még egy 
angyal is állt és szép zöldelő ágat tartott 
kezében. Ezek az ágak különböző színü 
virágokat és gyümölcsöket hoztak az egyesek 
áhítatának különbsége szerint. Végezetül 
nlinden angyal nagy örömmel vitte oda a 
maga ágát a Szüzanyának s tisztelettel 
fonta körül vele a trónt az ü dicsőségének 
növelésére. E~kor Gertrúd így szólt az Úr 
Anyjához : «Ü, jóságos Anyám, hogy én 
méltatlanságom miatt nem vehetek részt 
ezen boldog karok zsoltáréneklésében !n A ke
gyes Sz ü z ene így válaszolt neki : <<J úakara
tod teljesen kipótol mindent. Az a jámbor 
::;zúnrlék pedig, nwllyel szoká!';or{ szPJ'Ínl 
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kedves Fiam Szívének édesen szóló hang
szerén kisérted az én tiszteletemre ezt a 
vesperást, minden külsö gyakorlatot fölüi
muL Ennek bizonyságául a neked kijelölt 
ágat, jóakaratodnak szépséges virágaival és 
édes gyümölcseivel saját kezemmel nyujtom 
a mindenkor imádásraméltó Szentháromság 
színe eién. 

Matutinum alatt lélekben megismerte 
Gertrúd, hogy vitték és ajánlották föl az 
odaérkező szent angyalok a szerzet jószán
dékainak és áhitatgyakorlatainak összegyüj
tött virágait és gyümölcseit a Szűzanyának. 
Ezek annál szebbnek látszottak, minél na
gyobb volt valakinek a fáradsága s annál 
édesebbek lettek, minél tisztább volt a 
szándéka és buzgósága. A negyedik res
ponzórium: «Dicsöség az Atyánah-jánál az 
Atyának mindenhatóságát, a Fiúnak bölcse
ségét és a Szentléleknek jóságát magasztalta, 
amellyel az imádásraméltó Szentháromság 
a mi üdvösségünkre ilyen kegyelemmel teljes 
Szűzet alkotott és öt isteni boldogságának 
túláradó bőségében részesítette. Ekkor föl
emelkedett a dicsőséges Anya és hódolattal 
állva a boldog Szentháromság előtt, aláza
tosan könyörgött, hogy az isteni minden
hatóságból, bölcseségből és jóságból annyi 
kegyelmet adjon Gertrúdnak, amennyit em
ber ezen a földön befogadhaL Kérésére a 
teljes Szentháromság kegyesen Gertrúd felé 
hajolt s lelkét mennyei áldásainak bőségé
vel ajándékozta meg, mely mint valamely 
f>fles harmat hullott rá mindenünnen. 

llr. Dombi : Szenl Gertrüd. 29 



Mikor pedig: ((1\Hly szép vagp - anli
fónára került a sor, ezt Gertrúd az lsten 
Fiának nevében ~nekelte az ő fölséges Anyja 
dícséretére. Az Uristen szerető Egyszülötte 
kegyesen fogadta ezt s főhajtással köszönve 
meg, így szólt hozzá : ((Azt a tiszteletet, 
melyet az én nevemben mutattál Édes
anyám iránt, királyi nagylelkűséggel é:' 
isteni bőkezűséggel fogom majd neked annak
idején viszonozni>>. ((Itt van a születésnap)>
kezdetű antifóna alatt ezeknél a szavaknál: 
«Járjon közben a mi bűneinkértn - az Ür 
Anyja egy fehér lapot tárt Fiának színe 
elé, melyre aranybetűkkel voltak ráír':a 
ezek a szavak : «J árj on közbem. Erre az Ur 
kedvesen így válaszolt: ((Mindenhatóságom
mal hatalmat adtam neked tisztelendő 
Anyám, hogy mindazoknak a bűneit -
kik buzgón kérik segítségedet - kiengesz
telhesd olymódon, ahogy nekeq. tetszik>>. 
Mikor Szent Mise közben az «Udvözlégy 
dicsőséges>> - antifónának: «Imádkozzál 
Szűzn - szavát énekelték, a Szent Szűz 
összetett kézzel és derült szemmel Fia felé 
fordult s könyörgött azokért, akik őt segít
ségül hívták. Imádságára az Úr mindnyáju
kat megerősítette az üdvösséges kereszt 
jel év 3} és isteni áldásával előkészítette őket 
teste és vére életadó Szentségének méltó 
vételére. Ennél a versnél: «Hallgass meg 
bennünkeln - a dicsőséges Szűz Fia mellé 
ült egy magas trónra. Ekkor Gertrúd így 
l!Zólította meg őt : «<rgalmasságnak Anyja, 
miért nem könyörögsz értünk ?n- A Boldog-
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ságos Szííz így válaszoll : «Szívemmel szólok 
értetek szerelmes Fiam Szívéhezn. Mikor 
ugyanazt a verset megismételték, a királyi 
Szűz mintegy vágyakozva kitárta a nővérek 
felé gyöngéd kezét, fölemelkedett s a testü
lettel együtt Fia elé állt könyörögni. A királyi 
Fiú viszont kegyesen fölkelt s térdethajtva 
a testület felé, így szólt : «Kész vagyok 
minden vágyatokat teljesítenü1. 

Kompletórium alatt, . «Salve Reginan-kOI' 
Gertrúd panaszkodott az Urnak, hogy sohasem 
szolgált kellő tisztelettel Anyjának és arra 
kérte, hogy pótolja ezt helyette úgy, hogy 
Jézus Krisztus Szíve által ajánlhassa föl 
neki ugyanazt az antifónát. Erre az Úr 
legott annyi aranyesövet bocsátott a maga 
Szívéből a Szűzanya szívébe, amennyi szol
gálatot szeretett volna Anyja iránt Gertrúd 
tanusítani. Ezeken a csöveken az a benső 
fiúi .szeretet zengett feléje, amellyel maga 
az Ur Jézus van eltelve Édesanyja iránt s 
ezzel kiegyenlítődöft Gertrúd minden ha
nyagsága. 

Mikor azután ezekkel a szavakkal «Ö, mi 
szószólónk11 - segítségül hívta Gertrúd a 
jóságos Anyát, úgy tetszett neki, mintha a 
dicsőséges Anya erős kötelektől vonva, feléje 
hajolt volna. Ebből megértette, hogy ahány
szor valaki mint szószólót segítségül hívja 
a Szent Szűzet, erre a névre anyai szeretete 
annyira megindul, hogy ellenállhatatlanul 
hajlik kérésének kegyes teljesítésére. Ezekre 
a szavakra : «a te irgalmas szemeidet11 - a 
Boldogságos Szűz kedveskedve megfogta 
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Fia állát és fejét a föld felé fordítva, így 
szólt : <<Ezek az én irgalmas szemeim, melye
ket odafordíthatok mindazok felé, akik 
engem segítségül hívnak úgy, hogy annak 
folytán az örök üdvösség bő gyümölcsét 
nyerik. <cEzután megoktatta Gertrúdot az 
Úr, hogy mindennap legalább ezekkel a 
szavakkal pívja segítségül az ő Boldogságos 
Anyját : <cO, szószólónk, azokat a te irgalmas 
szemeid€t fordítsd felénkn. Akkor bizto<; 
lehet, hogy utolsó óráján bőséges vigaszta-
lásban fog részesülni. .. 

Majd meg százötven Udvözlégy Máriá-t 
ajánlott föl Gertrúd a Boldogságos Szűznek 
s kérte őt, hogy halála óráján anyai szere
tettel álljon melleLte. És íme, imádságának 
minden szava aranypénz alakjában került a 
bíró színe elé, aki azután Anyjára bízta 
azokat. A kegyes Anya pedig mint hű sáfár, 
Gertrúd előmenetelére és vigasztalására for
dította ezt s nagy odaadással gondoskodott 
arról, hogy amikor majd távozik ebből a 
világból, minden egyes fölajánlásért különös 
vigasztalást és biztos óltalmat nyerjen a 
szigorú bíró előtt. Megértette Gertrúd azt 
is, hogyha valaki életének végét valamelyik 
szentnek különös imádságába ajánlja, ezek 
az imádságok azonnal a bíró ítélőszéke elé 
kerülnek. Azt a szentet pedig, akihez szóltak, 
Isten ügyvivövé rendeli melléje, hogy tisz
telőikről gondoskodj anak. 



H A R :\ll .t-; C N E G Y E D l K F E J E Z E T. 

A szentkereszt méltósága. 

Szentkereszt fölmagasztalásának ünnepén 
midön Gertrúd a keresztfa előtt tisztelettel 
meghajolt, így szólt hozzá az Úr: ((Gondolo 
meg, hogy nem függtem tovább a kereszten, 
Iliint csak a hatodik órától vesperás idejéig 
és mégis oly nagy tisztelettel magasztaltam 
föl. Itéld meg hát ebből, minö jótétemények
kel való jutalmazásra határoztam el maga
mat ama szívek iránt, amelyekben több éven 
át nyugszomn. Gertrúd erre ezt jegyezte 
meg: ((Ú Uram, hogy én oly kevés örömöt 
engedtem szívemben élvezned !n Az Úr így 
felelt : ((Hát micsoda örömöm volt azon a 
fán? Csupán csak az én önként való szere
tetem, mellyel mások előtt ezt választottam 
hírt rá arTa, hogy megtiszteljem. Épen így 
jutalmazom meg önként való jóságomban 
azt, akit kiválasztottam>>. 

A Szent Mise alatt azután Gertrúd a 
következő szavakkal nyert oktatást az Úrtól : 
((Tekintsd csak, minö példát adok választot
taimnak a keresztnek ezen megdicsőítésével. 
Mert a többi tárgyakat, melyek engem földi 
életemben szolgáltak. nem részesítettem olyan 
nagy tiszteletben, mint keresztemet, a tövis
koronát, lándzsát és szegeket, melyek szen
ved.ésem eszközei voltak. Úhajtom tehát, 
hogy barátaim ebben utánozzanak engem. 
Irántam való tiszteletből és saját üdvössé
gükért nagyobb szereletet tanusítsanak 
ellenségeik, mint jótevöik ir·ánt, mert ebböl 
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hasonlíthatatlanul nagyobb hasznot merit
hetnek. De ha talán emberi gyarlóságból 
elmulasztanák is, hogy a szenvedett sérel
meket azonnal jótéteményekkel fizessék 
vissza, azért mégis kellemes áldozat lenne 
nekem az, ha legalább kevés•vártatva töre
kednének a méltf~:,tlanságokat jótétemények
kel viszonozni. Epen úgy, mint ahogy kín
szenvedésem keresztje egyideig a földben 
volt elrejtve és azután érte a fölmagasztalás. 
Az emberek üdvössége iránt való szeretetböl 
is különösképen szeretem a keresztet -
tette hozzá még az Úr -, mert általa 
értem el az emberi nemnek minden erőmből 
óhajtott megváltását. Amint a jámbor em
berek is néha nagyobb ragaszkodással van
nak azon helyekhez és napokhoz, melyeken 
méltók voltak nagyobb lelki javakban ré
szesülni». 

Mikor azután Gertrúd nagyon vágyódott 
az Úrnak annyira kedves fájából valami kis 
ereklyét szerezni, hogy annak tisztelete miatt 
bensőségesebb szeretettel tekintsen majd a 
keresztre, igy szólt hozzá az Úr : <<Ha olyan 
er·eklyét szeretnél, amely szívemet hatható
sabban vonná birtokosához, akkor olvaso el 
szenvedésem történetének szöz·egét és fontold 
meg közben gondosan, hogy mely szavakat 
mondtam nagyobb szeretettel. Azokat aztán 
írd le, őrizd meg, gondold át gyakran és légy 
biztos afelől, hogy így jobban meg fogod 
érdemelni kegyelmemet, mint egyéb ereklyék 
által. Ebben a dologban, ha sugallatom nem 
tanítana meg rá, értelmedtől is tanácsot kér-
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hetnéL Ha ugyanis nlaki barátját a reg1 
barátságra akarja emlékeztetni, rendszerint 
így sz ól hozzá : «Em lékezzé l arra a szere
tetre, melyet elválásunkkor szívedben ére?:
tél, mikor ezt és ezt mondtadll. Vagy: «Em
lékezzél arra a szeretetre, melyet akkor ére'l
tél, mikor ezen a helyen ültél s azt a ruhát 
viselted. - Azért elhiheted, hogy a földön 
bírható legdrágább ereklyéim jóságos Szívem 
édes szeretetének szavai)). Amikor pedig 
Gertrúd az Úr segítségét kérte a szerzetheli 
böjthöz, mely azon a napon kezdődött s 
melyet féléven át tartanak a szerzetesek, a7, 
Úr kegyesen így felelt neki : «Aki a rend
szabályért való buzgóságtól ösztönözve, irán
tam való szeretethől önként fölajánlja magát 
a szerzet böjtjének megtartására s ezzel nem 
a saját dicsőségét keresi, hanem az enyémet. 
Ezt - ámbár javaitokra nem szorulok -
mégis úgy veszem tőle, mint ahogy egy 
császár fogadná hű fejedelmétől, ha ez arra 
ajánlkoznék, hogy az asztalnál a magáéhól 
núndennap gazdagon szolgál neki. Ha pedig 
idő haladtával engedelmességből, vagy szük
:-éghől enyhítenie kellene böjtje szigorúságán, 
-- szíve ellenére, mivelhogy irántam való 
szeret.ethől szívesen megtartóztatná magát. 
De énérettem mégis készséggel engedelmes
kedik följebbvalója akaratának, egyesülve 
azzal az alázato<>sággal, amellyel én a földön 
engedelmes voltam ar. embereknek. Akkor 
ezt én úgy fogadom tőle, mint ahogy leg
jobb barátjától fogadná valaki, ha ez őt 
asztalánál maga mellé ültetné s a legnagyobb 
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szerelettel buzdítván az evétn•e, azt mondanú 
neki, hogy egyetlen falatot sem ízlel meg 
addig, amíg ö meg nem eszi az elsőt. Ha pedig 
valaki annyira megy a szigorú böjtölésben, 
hogy még elüljárója parancsának is ellent
mond, de azután magába szállva megbánja éí'. 
fölteszi, hogy ezután óvakodni fog tőle, ezt 
én époly kegyesen megbocsátom neki, mint 
ahogy egy császár megbocsátana a háború
ban vitézül küzdö hadvezérének, ha ez vélet
lenül egy kissé - azonban kár nélkül -
megsértené Öt>J. 

Ugyancsak szentket·eszt fölmagasztalása
nak ünnepén, midön Gertrúd Szent Mise köz
b_en a kehely fölmutatá<>akor fölajánlott az 
Crnak bizonyos kellemetlenséget, me ly a 
'lzerzetet érte, ezt a választ kapta: «Kiiszom, 
kétségkívül kiiszom ezt a kelyhet, melyet 
buzgóságtok és kívánságaitok heve annyira 
me gé d esített, hogy ahányszor nekem nyujt
játok, nem szünök belőle inni, mígnem min
den óhajtástok teljesítésére késznek talál
tob. Amikor Gertrúd azt kérdezte : ((Hogyan 
nyujthatnók neked, Uram?))- a következú 
oktatást nyerte : ((Ha valaki elgondo!va a 
maga nyornorúság~t, fölajánlja azt az Urnak 
örök dicsőségére. Es bánja, hogy nem vágyó
dott olyanformán az Cr után, mint ahogy 
illett volna és elhatározza, hogy örömmel el
visel szívében minden gyötrelmet, melyet az 
Úr teste után vágyódó lélek valaha érezhetett 
és pedig akár egészen halála napjáig is : 
akkor a lehet ö legédesebb kelyhet nyujtja 
Urának, Istenének. Hasonlóképen : ha va-
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laki a ~zentúldozásban, vagy Istennek egyéb 
~zolgálatában akadályoz~a volna, ezekhi a 
szavakk_al pótolhatja : ((O, életadó forrásnak 
~rja ! O, isteni gyönyörüségnek illatos ize ! 
O, minden boldogságnak elragadó bősége ! 
ime én a te teljességedben nyujtom nekerl 
földhöz ragadt szegénységemnek cseppjét. 
Ezért bánom és mindig bánom, hogy lelke
met a te meg nem únható lakomádtól vissza
tartom, amikor sajnos, önként, a saját hibám
ból elzárom magamban kegyelm_ed útját. És 
most, valómnak Teremtője és Ujjáalkotója, 
aki egymagad vagy képes még a lehetetlent is 
legnagyobb dicsöségedre fordítani, add meg 
szívemnek, hogy tökéletesen összhangazzék 
veled abban, amit mondok : A vágyódásnak 
minden kínját, melyet embe1·i szív a világ kez
detétől fogva a világ végéig a te szeretetedben 
szenvedett, szívesen magamra vennem aká1· 
halálom napjáig is, hogy annál méltóbh lakó
helyet nyujthassak lelkemben neked és meg
engeszteljelek azért, mert a te kimondhatat
lan é:s fölfoghatatlan kegyelmed annyiszor 
jut hálátlanoknak és méltatlanoknakn. 

liARMINCÖTÖDIK FEJEZET . 

. \z Angyalok. - Szent Mihály Arkangyal 
ünnepe. 

Szent Mihály Arkangyal ünnepének köze
ledtével egyik napon Gertrúd áldozni ké
szült. Elgondolkozván a boldog lelkek szíves 
szolgálatán, melyben őt méltatlan létére lsten 
bőkezűsége részesítette, szerette volna ezt 
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nekik viszonoznis azért fölajánlotta az Úrnak 
teste és vére Szentségét ezekkel a szavakkal : 
((Ezen nagy fejedelmeid tiszteletére fölaján
lom neked, szeretö U ram, ezt a fölségeH 
Szentséget az ö örök dícséretükre, örömük, 
dicsőségük _és boldogságuk gyarapodásáran. 
Ekkor az Ur csodálatos és kimondhatatlan 
mód on istenségébe vonta a neki fölajánlott 
Szentséget s belöle oly kimondhatatlan gyö
nyörűségekkel szolgált a boldog lelkeknek, 
hogyha előbb semmi boldogságban sem lett 
volna részük, ezekből bőséges örömöt merít
lettek s minden gyönyörűségben áradozhat
tak. Ekkor a Szent Angyalok rendjük szerint 
a legnagyobb tisztelettel térdethajtottak 
Gertrúd előtt és így száltak: ((Valóban mél
tán tiszteltél meg bennünket ezzel a föl
ajánlással, mert különös szeretettel gondos
kodunk rólad)). Az Örangyalok kara így szólt : 
((Éjjel-nappal kimondhatatlan örömmel örkö 
dünk fölötted és gondunk van rá, hogy semmi 
sem menjen veszendőbe, amivel illően elő
készülhetnél isteni J egyesed számára>>. Ezért 
a szalgálatért Gertrúd azután buzgó hálál 
adott mind az Úrnak, mind pedig az angya
loknak. Azonban szerette volna fölismerni a 
többiek között azt a Sze nt Angyalt is, akit az 
Úr neki őrzöjéül rendelt. És íme, egy fölsége!> 
fejedelem oly csodálatosan ékes ruhában, 
hogy semmi látható dolgot sem lehet hozzá 
hasonlítani, állott Isten és Gertrúd között. 
És a legnagyobb tisztelettel és a leggyöngé
debb szeretettel egyik karjával az Urat, a 
másikkal pedig Gertrúdot fogva át, így szólt : 
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«Azon bizalommal, mellyel gyakran hajlitom 
az isteni J egyest ehhez a lélekhez s őt viszont 
nagy lelki vigasságban fölemelem hozzá, 
bátorkodom itt egészen közel lennin. Erre 
Gertrúd bizonyos kis imádságokat ajánlott 
föl neki, melyeket az ő tiszteletére szokott 
végezni. A fejedelmi Úrangyal nagy örömmel 
fogadta azt és szépséges rózsák alakjában a 
Boldogságos Szentháromságnak mutat.ott be. 
Azután az Arkangyalok üdvözölték Gertrú
dot a következő szavakkal : c<l\1indazokat az 
isteni titkokat, melyeket fölfogóképességed
hez mértnek, hasznosnak különböztetünk 
meg az isteni megismerés tükrében, Krisztus 
dicső arája, mi szerető bizalmassággal igyek
szünk majd veled közölnin. Azután az Erős
ségek szóltak: <<Mindahhoz, amiben elmél
kedéssel, írással és szóval a te Uradnak és a 
mi Urunknak dicsőségét szolgálod, buzgón 
segítségedre leszünk úgy, hogy mindig hűsé
gesen indítunk és egyre jobban támogatunk>>. 
Az Uraságok pedig ezt mondták : ccMinthogy 
a király őfölsége szeret.i az igazságot, 1 vala
hányszor a dicsőség Ura, Királya örömét. 
t.alálja abban, hogy nálad időzzék és viszont 
téged is a szeretet indulatai ragadnak feléje, 
mi azalatt hódolatunkat. fejezzük ki helyet
ted őiránta, hogy semmi sem maradjon el 
abból, ami az ő királyi dicsőségét megilleti>>. 
És a Fejedelemségek így szóltak : <<Teljes 
erőnkből arra törekszünk, hogy téged a 
királyok Királya számára minden királyi 
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erénnyel illőképen fölékesít"ünk, ho~y Szíve 
teljes örömét találja benned>>. A Hatalmassá
gok p ed ig ezt mondották : <<'\Iikor Sze relme
sedet veled egyesülve látjuk, szünp1 nélkül 
elhárítani törekszünk minden külső és belső 
akadályt, amely zavarhat.ná boldog társalko
dástokat, amelyben örömét leli az egé!'z 
mennyei udvar s boldogságát az egéF>z Anya
szentegyház. 1\ler·t. többet tud kieszközölni 
Istennél egy szerető lélek, mint tizenkétezer 
olyan, aki nem szeretn. Erre Gertrúd forró 
köszönetet monrlott ~z összes angyali karok
nak és magának az l)mak is ezekért és még 
sok másért, amiket hozzájuk adhatnék, ha 
az emberi fölfogó képesség gyal'lósága nem 
akadályozna benne. 

H A HM l :.O C H .\T O D l K FE J E Z E T. 

Mindenszentek ünnepe. 

l\lindenszentek ünnepén Gertrúd csodúJa
tos titkokat ismert meg lélekben az imádásra
méltó Szenthárom~ág dicsőségéről. Meg
ismerte, hogy az Ur mikép nyujt rninden 
egyes szentnek örökkévaló örömöt, dicsősé
get és boldogságot, az önmagában boldog és 
dicsősége'-', kezdet és vég nélkül való, nlinden 
édességben, gyönyörűségben és boldogságban 
úszó Szentháromság. De emberi testben élve, 
semmit sem birt az emberi értelern számára 
fölfoghatóvá tenni mindabból, amit az isteni 
dicsőség tükrében oly világosan látott, kivéve 
azt a keveset, amelyet valami hasonlattal 
tudott nagynehezen kifejezni. A spt·egek ür·a, 
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a dicsöség Királya, hatalmas családatya alak
jában jelent meg Gertrúdnak, aki nagy lako
mát készített fejedelmeinek, népe előkelői
nek. Arra meghívta barátait és szomszédait. 
Ó maga, az élet Forrása, az örök világosság 
eredete, minden jóság szerzője, kielégító 
bősége az angyaloknak, azért a tiszteletért 
és buzgóságért, mellyel azon a napon minden
szentek közös ünnepét ülte az Egyház, a 
földön még küzdő Egyháznak híveit érde
meik foka szerint egyesítette az égben már 
diadalmaskodó szentek kara ival. Igy azokat, 
akik a házasságban istenfélően éltek és jó
cselekedetekben gyakorolták magukat, a 
szent pátriát·kák közé sorozta. Azokat, akik 
érdemesek voltak arra, hogy Istennek el
rejtett titkait megismerjék, a próféták közé 
osztotta be. Azok pedig, akik a prédikálásban 
és szent tanításhan fár:_adoztak, a szentaposto
lok sorába jutottak. Es így történt másokkal 
is. Megismerte Gertrúd, hogy azok, akik szer
zetesi szabály alatt engedelmességben szol
gálnak az Úristennek, a szent vértanuk 
karába voltak beosztva. Valamint a szent 
vértanuk azon tagjukban, melyhen az Úrért 
szenvedtek, különös dicsőséget és elragadó 
örömöt nyertek, hasonlóképen a szerzetesek 
is. Minden egyes lemondásért, melytől látás
ban, hallásban, ízlelésben, járás-kelésben, 
beszélgetésben és hasonlókban magukat meg
tartóztatták, a szent vértanukéval egyenlő 
érdemeket szereztek és hasonló jutalmat 
nyertek az égben. Mert bár üldöző nem ontja 
vérüket, ök maguk - ami nagyobb dolog-
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törekszenek saját akaratukat megfeszíteni 
s a folytonos önmegtagadás által hitvalló 
áldozatot mutatnak be naponként az Úristen
nek csodás édességű illatszerül. 

Gertrúd a szentáldozásra készülve, imád
kozni akart az Egyházért. Azonban híjával 
volt az áhitatnak. Kérte tehát az Urat, hogy 
ha kedvére volna az Egyházért való imád
ság, adja meg neki az áhítat kegyelmét is. 
És legott különbözö színek tűntek szemébe, 
úgymint a szűzies tisztaság fehérsége, a hit
vallók és szerzetesek jácintkék színe, a véJ·
tanuk rózsapiros virága s más és más színek, 
melyek a különbözö szentek ér~emeit jel
képezték. Mikor közöttük ö is az Ur elé akart 
lépni, akkor látta, hogy még semmiféle szín 
ékességében sem ragyog. A Szentlélek indí
tására ekkor kezdett szíve mélyéböl hálát 
adni Istennek mindazokért, kiket az ö ke
gyelme valaha a szűzi méltóság magaslatára 
emelt. Arra a szeretetre, mellyel számukra a 
Szűz Fiává lenni méltóztatott, kérte öt, hogy 
mindazokat, kiket az Egyházban erre a mél
tóságra kiválasztott, a szív és a test tökéletes 
tisztaságában őrizze meg a maga dicsőségére. 
És legott látta, hogy lelke a szűzek fényessé
gében tündöklik. Ezután hálát adott Gertrúd 
Istennek minden hitvalló és szerzetes szent
ségeért és tökéletességeért, kikben az Úrnak 
kezdettől fogva kedve telt. Kérte öt, hogy 
mindazokat, akik a földön most még szerEe
tes ruhában küzdenek, tartsa meg és minden 
jóban erősítse őket életük boldog végéig. 
Ekkor az ő lelke is mindjárt jácintkék színií 
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ékességel nyert. Hasonlóképen, mikor hálál 
adott a szentek egyes rendjéért és könyörgött 
az Egyház gyarapodásáért és tökéletesedé
seért, a saját lelke is az illető szenteket jelző 
szín ragyogásával ékesült. Mikor . végezetül 
buzgóbb áhítattal imádkozott az Istent sze
retö lelkekért, úgy tetszett neki, hogy lelkét 
aranyos palást takarja be. Gertrúd mikor így 
az Egyházban fölleJ!letö különféle ér~emek 
ékességében állt az Ur színe előtt, az Ur az ö 
szépségében örömét találva, így szólt az 
összes szentekhez : «Ime, Gertrúd aranyos 
ruházatban áll itt, körülvéve sokszínű ékes
séggel. Azután kiterjesztette karját és keblére 
vonta öt, mintha a túláradó gyönyörűségtöl 
nem tudna megállni. 

l\1ikor azután elérkezett az áldozás ideje 
s Gertrúd nagy erőtlenséget érzett, így szólt. 
az Úrhoz : «Hogyan mehetnék most eléd, 
Uram és Istenem, igazi üdvösségem elé, ki 
a Szentségben hozzám jössz, mikor erőm el
hagyott és senkim sincs, akire támaszkod
hatnám)). Az Úr ezt válaszolta: «Mi szüksé
ged van az emberek segítségére, holott ha 
rám, Szerelmesedre támaszkodol, isteni min
denhatóságom karja hordoz ? Adok és neked 
elég erőt arra, hogy magadtól fölkelj és 
megállj)). És így a kegyelem segítségével az, 
aki mások segítsége nélkül hosszú idő óta 
nem tudott fölkelni vagy járni, a lélek erejé
ben magától fölkelt az úr teste előtt, amely
ben részesülvén, megelégülve boldogan egy
lélek lett vele. 



IIARMI'ICHETEDIK FEJEZET. 

Templomszentelés ünnepe. 

A templomszentelés ünnepén, mikor a 
matutinumban ezeket a szavakat olvasták : 
«Szába királynéja eljött Salamon királyhoz>) 
és később : ((Az erények drágaköveiveh, Ger
trúd törödelmes szívvel szólott az Úrhoz : 
«Jóságos Istenem t Hogyan juthatnék el 
hozzád ily kicsiny létemre én, aki semmiféle 
erénynek még a nyomát se látom magam
ban?)) Az Úr így felelt neki: (Nan-e mégis 
tudomásod arról, hogy néha különböző meg
szólások érnek?)) ((Tudom, Uram - mon
dotta erre Gertt·úd -, mert sajnos, bűneim
mel gyakran. megbotránkoztatom felebará
taimat». Az Ur így válaszolt : ((Fogadd tehát 
a megszólók minden egyes szavát erények 
helyett s velük ékesítve jöjj hozzám. Minél
inkább gáncsolják ok nélkül életmódodat, 
annál nagyobb szeretettel hajol hozzád Szí
vem. Mert így nagyon hasonló leszel hozzám, 
aki tetteimben mindig ellentmondókra ta
láltam)>. 

A ((Magasztald)) respenzórium alatt egy 
kimondhatatlanul csodálatos helyt e vezette 
be Gertrúd ot az Úr : Jézus Krisztus Szívébe, 
amely ház módjára volt elkészítve, melyben 
a templomszentelés ünnepét készültek meg
ülni. Gertrúd mikor oda belépett, szinte 
magánkívül volt a kimondhatatlan gyönyö
rüségtől s így szólt az Úrhoz : ((Ha lelkemet 
olyan helyre vezetted volna, hol lábad ál
lott, hőségesen elég volnfl ez nekem. Deh!lt 
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mit mondjak most neked ezért a bámulatos 
kegyességél t, melyet hozzám mutatsz ?n Az 
Úr ezt felelte neki: «Minthogy an·a törek
szel, hogy lényed nemesebb részét, vagyis 
szívedet gyakrabban nyujtsd nekem, min
den más gyönyörűség helyett méltán nyuj
tom neked én is a Szívemet, mi,,e] a te Ist e
ned vagyok, mindenben mindened : erőd. 
életed, tudományod, táplálékod, ruhád és 
minden, amit egy jámbor lélek csak kíván
hatn. Erre Gertrúd igy szólt: «Ha szívem 
valamikor valarniben egyetérthetett veled, 
az Uram a te ajándékod volt)). ((Természete
sen az - válaszolt az Úr -, hogy akit édes
ségem áldásával megelözök, azt folytatólag 
az örökélet boldogságában is része~ítem. S 
ha valaki közremüködik velem abban, hogy 
Szívem tetszése szerint fölékesítsem őt ma
gamnak, akkor én is az ő szívének tetszése 
szerint alakitom magamat önekin. 

Yfialat t Gertrúdot gondolatban ezen gyö
nyörüségek foglalkoztatták, megjelent előtte 
az az isteni kincstár, mely sokszínü négy
szögű drágakövekből épült föl s a drága
kövek aranyba voltak foglalva. Mikor Ger
-trúd ezt figyelmesehben nézte, mindegyík
ben valami csodálatosan játszó fényt látott. 
Ebből Gertrúd megértette, hogy miképen fog 
majd az ö lelki kegyelménekméltóságaboldog 
gyönyörűséget nyujtaní mínden üdvözültnek . 
. \ drágakövek foglalatából pedig megértette 
núnden választott léleknek az isteni Szívbe 
való meghívását ég azt a kötelességüket, 
hog~' köle!>önösen el kell viselniök egymá~!. 
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mint ahogyan a falban egyik légla a masr
kat tartja. Hogy pedig a drágakövek fogla
lata aranyból volt, ez azt jelentette, hogy 
a híveknek szeretetböl és tiszta szándékkal 
Istenért kell egymást kölcsönösen elviselniök. 

Más alkalommal meg, a templomszente
lés ünnepének vigi!iáján, Eszter királyné
hoz hasonlóan az Ur jóvoltából Gertrúd a 
lelkigyakorlatok királyi ruházatában állott 
a királyok Királya elé, hogy népeért, vagyis 
az Egyházért könyörögjön. Az igazi Asvér·uR 
király oly kedvesen fogadta Gertrúdot, hogy 
bevezette édes Szívének szentélyébe s ott 
a következő kegyes szavakat hallotta : «<me, 
isteni Szívem édességének egész gazdagsá
gát nyujtom neked, hogy bőven oszthass 
belöle mindenkinek annyit, amennyit 
akarsz)). Ekk9r Gertrún núntegy kezével 
mer-ítve az Ur Szívéböl, szélhintette azt 
ellenségeinek sokaságára, akik akkor fenye
getéseikkel nyugtalanították a kolostor ma
jorját. Ekkor megtudta, hogy akire csak 
egy csepp is hullott, az olyan hatást hozott 
létre benne, hogy igazi bánatot érzett és 
penitenciát tartott lelkének üdvösségére. 
Mikor ezután Gertrúd buzgón imádkozott 
egyvalakiért, úgy tets~ett neki, hogy bő
ségesen merített az Vr Szívéböl s azt az 
illetőnek szívébe öntötte. Ott azonban a be 
fogadás után mindjárt keserűséggé válto
zott. Mikor Gertrúd ezen csodálkozott, eké
pen világosította föl öt az Úr: «Ha valaki 
pénzt ad barátjának, ez teljes szabadon 
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azt vesz rajta, amit akar. És bár ugyanazon 
az áron vehet édes és savanyú gyümölcsöt, 
némelyek mégis szívesebben vesznek sava
nyút, mert úgy gondolják, hogy az jobban 
eláll. Hasonlóképen : ha választottaim ké
résére kegyelmet öntök valakibe, ez úgy 
fog müködni benne, amint az illetőnek in
kább hasznára válik. Például : némelyek
nek jobb, ha ebben az életben különféle 
nyomorúság nehezedik rájuk, mintha vigasz 
talások édességél élveznék. Ha tehát kegyel
met árasztok lelkükbe, az a nehézségek és 
megpróbáltatások keserűségévé válik ben
nük s így egyre jobban és jobban alkalmassá 
válnak az én kegyelmemre. Ha ez a jelen
ben el is van rejtve előttük, annál boldogab
ban tapasztalják majd a jövőben, minél 
hűségesebben fáradoztak azon, hogy irán
tam való szeretetből türelemmel viseljenek 
el minden viszontagságotn. 

Midőn matutinum alatt : ((Láttam a szent 
várostn kezdetű responzóriumot énekelték, 
figyelmeztette Gertrúdot az Úr egy bizo
nyos ~zóra, mellyel gyakran szokta a jó 
Isten iránt való bizalomra buzdítani az 
embereket és így szólt hozzá : ((Hogy job
ban megbizonyosodjál, megmutatom neked, 
mily kegyesen fogadom, ha a hű lélek vala
mely botlás után hozzám visszatér, vétkéért 
bánatot érez és erősen megfogadja, hogy 
jövőre az én segítségemmel kerülni fogjan. 
Mig ezt mondotta, a fölséges király Fia 
uralkodói méltóságának jelvényeivel föl-
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ékesíLve, az Atyaisten dicsőségének tr·ónja 
elé lépett és mennyei hangon, édesen éne
kelte ugyanazt a responzóriumot : «Láttam 
a szent várost, Jeruzsálemet)). E szavakból 
kiérezte Gertrúd azt a megfoghatatlao édes
séget, mely az isteni Szívet betölti, ahány
:>zor valaki szomorkodva gondol arra, hogy 
szívének tévelygésével, beszédjének szaba
dosságával, vagy haszontalan cselekedetei
vel eltávozott Urától-Istenétől, aki szaka
datlanul megelőzi és követi őt jótéteményei
vel. Valahányszor ezt teszi és erős a vágya, 
hogy a jövőben kerülje a bűnt, az Isten Fia 
ugyanannyiszo1· új öröm kimondhatatlan 
boldogságát érzi s ezeket, vagy hasonló sza
vakat énekel az Atyaistennek. Gertrúd meg
értette azt is, hogy az, aki ily módon meg
bánja bűneit és őszinte szándékkal javulást 
és buzgóságot fogad, valósággal Isten sáto
rává lesz, amelyben mint saját hajlékában ke
gyeskedik lakni a fölség Ura, a sz eret{) léleknek 
J egyese, aki áldott mü1döröktől örökké. 

Azután az Atyaisten tiszteletreméltó ke
zével áldást adva, így szólt : Hlme, megújí
tok mindentn. Ezzel jelezte, hogy az ilyen 
törödelem és isteni áldás, valamint az Isten 
Fiának szentséges élete pótolja és megújítja 
a hivő lélekben mindazt, amit elmulasztott. 
Azért mondja azt is, hogy «oly nagy öröm 
lészen mennyben egy megtérő bűnösön, mint 
kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs szi).k
ségük bűnbúnatran.1 És hozzátette az Ur: 

1 Luk. 15. í . 
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«Ha valamely hiVő lelket a jelen élet vegen 
bevezetek a mennyei hazába, egyéb gyönyi'
rűség között abban is részesít em őt, hogy 
a mennyországba való beléptekor édes han
gon éneklem neki ezt az éneket : «Láttam 
a szent vár·ost, Jeruzsálemet fölszállni a föld
röln. És ezen szavakra : «l\legújítok min
dent» - egy pillanat alatt beléje öntöm 
mindazt a gyönyörüséget, melyet mint én, 
mint pedig az egész mennyei sereg külön
böző órákban az ő bűnbánatának núnden 
egyes megnyilatkozásán éreztünb. 

HAHMll\Ci\YULCAlJ!K FEJEZI<:T. 

Egy ká.polm1 fölszentelés._., 

Midön a szerzetben kápolnájuk szente
lése után a matutinumban a nővérek ezt 
a responzóriumot énekelték : ccLáttam a szent 
várostn-megjelent az (r r főpapi díszben, tró
non ülve, szemben az oltárrals ruháját össze
fogta maga körüL mintha lakúsául választotta 
volna azt a helyet. l\Iikor Gertrúd észrevette, 
hogy az ö imádkozó helye igen messze van 
tőle. nagy vágyakozással kívánt a őt közelebb 
vonni magához. Erre az Cr így szólt: ccMint
hogy én vagyok az, aki betöltöm az eget 
és a földet, mennyivel inkább betöltöm ezt 
a házat. És nem tudod, hog~· wkkal jobban 
szemügyr·e veszik azt a helyet, melyet a 
nyil átjár, minL azt, ahovit az íjj feszüP 
Igy tudd meg, hogy nem vagyok oly hat
hatósan jelen ott, ahol testileg megjelenek, 
mint oU, ahol kincsern van éH istenségem 



l isz ta szeme gyönyörködik''· Azután kiter
je8ztette kezét s megérintette a szent oltárt, 
mintha amellett volna és így szólt : «Itt van 
és ott». Majd hozzátette: ((Ha valaki üdvös
ség után vágyódva keresi kegyelmemet, jó
téteményekben nyilvánvalóan megtalál en
gem. És aki hűségesen keresi szeretetemet, 
bensejében boldogítóbban fog megérezni». 
E szavakból megértette Gertrúd, hogy nagy 
különbség van azok között, akik testi-lelki 
üdvösségüket saját akaratuk szerint kei·e
sik és azok között, akik nagy bizodalom
mal egészen az isteni szert'fet gondviselésére 
hagyatkoznak. 

S mikor Szent Mise közben ezeket a sza
vakat énekelték : «Az én házam imádság
háza» - az Úr jobbkezével Szívét érintette 
s mintegy Lelke mélyéből a következő sza
vakban tört ki : ~<Teljes Szívemből mondom : 
rnindaz, aki itt kér, n~·er». Azután karját 
kit árva, kinyujtott kezét mintegy fölülről 
a kápolna közepe felé bocsátotta s ebben a 
helyzethen maradt, mintha állandóan ott 
akarná tartani jótéteményeinek osztogatá
sára. Ugyancsak, mikor hétközben Benedic
tusra ezt az antifónát énekelték: «E templom 
alapjait .. ·'' - néhány kedves arcú és 
komoly tartású angyal jelent meg az oszlo
pok tetején, kik a kápolna őrizetére voltak 
rendelve, hogy az ellenségek cselveté
seit elhárítsák. Míg aranyos szárnyukkal 
egymást érintették, édes dalt zengtek az 
istenség dícséretére. Míg énekeltek, több
ször meghajtották magukat annak jeiéül, 
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hogy ezen a helyen állandóan jóakarattal 
látogatják meg s minden bajtól megőrzik 
az imádkozókat. 

Ezen kápolna fölszentelésének ünnepén 
Gertrúd ágyban fekvő beteg volt. \fatuti
nurn alatt arra irányította gondolatait, amit 
pár évvel előbb különös ajándékul nyert az 
Úrtól. Tudniillik azt, hogy az angyalok 
kilenc kara végzi el helyette azt a dícsére
tet és hálaadást, melyet ö emberi gyarló
sághól nem tud jól elvégezni. Ezen csodála
tos gyönyörűséget érzett lelkében. Látott 
egy tündöklő tis·zta folyamot, mely fodros 
hullámaival az egész széles égen szerteáradt. 
És amint a fényes nap a vízben kedvesen 
ragyog vissza, épen úgy a folyónak min
den egyes fodra oly gyönyöt·űségesen tün
döklött, mintha ezer nap ragyogott volna 
az égen. Gertrúd megértette, hogy a folyó 
a_z áhítat kegyelmét jelentette, melyet az 
Ur bőkezűségéből akkor élvezett. A hullám
fodrok pedig rnindazokat a gondolatokat, 
melyeket huzgó erőfeszítéssel a jó Istenre 
irányított. 

Ekkor a dicsöség Királya lehajolt hozzá 
és egy aranykelyhet bocsátott a folyó mé
lyére, majd színig megtelten kihúzta és 
odanyujtotta minden szentnek. Ezek akkor 
új gyönyörűséget és örömet merítve belőle, 
dícséretben és hálaadásban törtek ki mind
azon kegyelmekért, melyeket a minden jó
nak osztogatója valaha Gertrúdnak jutta
tott. Azonkívül úgy látszott, hogy ama ke
hely alsó részéből aranycsövek nyúltak egye-
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sek felé, akik akkor segítségére voltak Ger
trúdnak, hogy szabadabban foglalkozhas
~ék az ÚristenneL És mindazok felé is nyúl
tak, akik Gertrúd imádságába ajánlották 
magul<at. Ezen aranycsövek által mind
annyian isteni vigasztalásokban részesül
tek. Erre Gertrúd így szólt az "Crhoz : «l\ht 
használhat nekik, hogy én ezt látom és 
tudom, mikor ök semmit sem éreznek?n 
Az Úr így válaszolt: ":\Tit használ a család
apának, ha pincéit borral tölti meg, melynek 
édességét nem ízleli ngyan minden órában, 
de ahányszor tets~ik neki, annyiszor vehet 
és ihatik belöle? E pen így, ha én választot
taim kérésére másokba kegyelmet öntök, 
bár nem érzik azonnal az áhítat ízét, ettől 
az időtől kezdve mégis i>desebhen fogják 
tapasztalni kegyes:"égemel·•. 

HARMIC\'CKILE\"CEI>Ih FEJE~ET. 

A.rról a miséről, mel~·et az l'1· .Jézus személye
Sf'n énekelt az égben~ egy, még testben élő 

Trutta 1 nf'Vii szííznek. 

Gaudete vasál'llapon,2 midön ez a :;ziíz , 
azaz Gertrúd- áldozni készült ~ az első 
((Rorate>>-mise alatt panaszkodott az Úrnak. 
hogy nem hallgathat Szent Misét, a winden
ható Cr· rnegkönyör·ült az ö szegényén :; 
kegyesen rnegvignszticdta öt ezekkel a sza
vakkal : «Akarod-e, hogy én magam énekel
jek neked ünnepi misét ?n Get'trúd így felelt : 

1 Trutta. Truttis ugyanaz, mint Gertrudis. 
~ .\dYent harm;ulik ,·asárnapja. 
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(<Ó igen, lelkemnek Édessége, egész :;:úvem
böl kérve kérlek rán. És melvik misét fizeret
néd hallani';'>>, kérdezte az· (r r. «Amelyiket 
te óhajtasz énekelni", válaszolta. «Abrod-e, 
tudakolta tovább, «az ln medio Ecdcsiae 
kezdet ü misétn ?1 ":\T em n, felelte Ge!'trúd. 
:\1íkor az l"r ezután töbh misét említett 
névszerint, Gertrúd azonban közülük egyi
ket sem akarta, végre azt kérdezte t('ile az 
Úr, hogy szívesen hallgatná-e a «Dominus 
dixitn misét?2 ~likor ezt sem óhajtotla, így 
szólt hozzá az Vr: ~<Ezen mise hevezel ésének 
núnden szaYáhan oly értelmi világo!'ságot 
tudnék neked adni, hogy csodálatosalJ gyö· 
nvörködnél benne". .\fialatt Gertrúd azon 
gondolkozott, hogy miképen lehet ne e:;o;, 
mivel annak az Intraitusnak szavai (·~ak az 
Atyaisten Egyszülöttére illenek, az Úr a 
szentekkel egyetemben hangosan I'f1kezdett 
azon vasárnap Introitusát·a ezekkel n s.~a
vakkaJ: «Goudete in Domino semper - Or·
vendjetek az Úrban mindenkorn. Ezen ónek
kel csodálatoH módon lölhúzdította Gertrú
dot arra,, hogy örvE!.ndezzen és gyönyörköd
jék az Urban. Az Ur peLiig királyi fönségé
nek trónján ült és Gertrúd leborulva előtte, 
boldogan csókolgatt a lábait. 

Ezután az Ur '!1ennyei hangon únP-kelte 
a Kyrie eleison-t. Es íme, a Trónok C:~.ngyali 
karából két dicső fejedelem ér·kezett, hogy 
Gertrúdot az Atyaisten színe elé Vfzrssék. 

1 Szent .. lúnos enwg·éli~ta ünnepi mi~t'·jc>. 
"_\ karácsony-éjjeli mis~. 
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Előtte legott arcraborult és imádta öt. 
Az Atyaisten az első Kyrié eleison-ra kegye
sen megadta Gertrúdnak mindazon hűnei
nek bocsánatát, mE>lyeket emberi gyarló
sághól E>lkövetett. Ezután az említeH angyali 
fejedelmek térdeit•e emelték föl Gertrúdot. 
Ekkor a masodik Kyrie eleison-t·a megnyerte 
mindazon bűnök bocsánatát, melyekbe em
beri tudatlansághól esett. Erre ismét föl
emelték öt a fejedE>Imi angyalok és Gertr~d 
meghajolva úgy aliott ott, núntha az Ur 
lábanyomait csókolná. Ezzel megnyerte 
mindazon bűnök bocsánatát, melyeket szán
dékosan követett el. Ezután a Kerubok 
rendjéből jött két fönséges vezér, kik közre
fogván Gertrúdot, az Isten Fia E>lé vezettéK, 
ki nyájasan fogadta és isteni Szívére ölelte 
öt. G ert rúd mi n d az l a gyönyörüséget, me
lyet akkor érzett, az első Christe elez:son-ra a 
maga szívéböl az isteni Szívbe, mint ered,'\ 
helyére öntötte vissza, ahonnan az egész 
teremtés minden gyön~·örüsége kiárad. És 
ez úgy történt, hogy a jó bt en csodála
tos módon beleömlött Gertrúd lelkébe s 
Gertrúd lelke visszaömlött az Istenbe. És 
pedig minden egyes lefelé szálló neumára 
az isteni Szív folyt bele csodálatos gyönyö
rüséggel Gerlrúd lelkébe, az emelkedő neu
máknál pedig Gertrúd lelke folyt vissza 
minden gyönyörÜséggel az Isten Szívébe. 
A második Christe eleison-kor Gertrúd át
érezte mindazt az örömöt, melyet valaha 
tiszta szeretet nyujtott valakinek s ezt 
szinte fölajánlotta egyetlen Szerelmének egy 
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boldog csók által, melyet mézzel folyó ajkára 
nyomott. A harmadik Christe eleison-ra az 
Isten fia kiterjesztette kezeit és szentséges 
életének minden gyümölcsét egyesitette Ger
trúd cselekedeteivel. Utoljára a Szeráfok ka
ráhói lépett elő két fönséges fejedelem, 
megfogták Gertrúd ot és tisztelettel a Szent
lélek elé állították öt, aki lelkének három 
tehetségét áthatotta. Az első Kyrie eleison
nal gondolkozó tehet ségét. világositotta meg 
istenségének fényével, hogy fölismerje az ó 
mindenben legdícsé•·etreméltóbb akaratát. 
A második Kyrie eleison-nál megerősítette 
akaratát, hogy ellenállhasson az ellemég 
minden cselvetésének és legyőzzön mind<Jn 
rosszat. Az utolsó Kyrie eleison-nál vágyó 
tehetségét lobbantotta lángra, hogy a jó Is
tent lángolóan, egész szívéböl, egész lelkéből 
és minden erejéből szeresse. Hogy pedig a 
Szeráfok, akik legjobban kimagaslanak az 
angyali karok között, vezették öt a Szent
lélek színe elé, aki a Szenthá1·omságban a 
harmadik Személy s hogy az Atyaistennek 
a Trónok, a Fiúistennek pedig a Kerubok 
mutatták be, ez azt jelentette, hogy az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek egy az 
istensége, ugyanaz a d icsösége s egyformán 
örökkévaló a fönsége, ki tökéletes Hárornság
ban él és uralkodik mindöröktöl örökké. 

Ezután az lstenfia fölkelt királyi trón
járól, az Atyaisten felé fordult és édesen 
csengő hangon a Gloriát kezdte énekelni. 
A ttGloria» szóval dicsőítette az Atyaisten-
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nek mérhetetlen és megfoghatatlan minden
hatóságát. Az in excelsis - a magasságban -
szllvakat. önmagába fogadta és a saját ki
fürkészhetetlen és kimondhatatlan bölcsesé
gét magasztalta. A Deo- Istennek - szóval 
pedig a Szentlélek megbecsülhetetlen és ki
fejezhetetlen jóságát s édességét tisztelte 
meg. Ekkor az egész mennyei udvar folytatta 
és édes hangon énekelte : et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis - és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek.- Most 
az Istenfia megint helyet foglalt trónján. 
Gertrúd pedig lába elé ült s elmerü!t a maga 
semmiségének gondolatában. Az Ur kegye
sen lehajolt hozzá és tiszteletreméltó kezé
vel magához vonta öt. E~kor Gertrúd azon
nal fölkelt, megállt az Ur előtt, aki isteni 
fényének világosságával egészen beragyogta. 
És íme, két dicsőséges fejedelem jött a Tró
nak karából, akik egy csodálatosan fö!ékesí
tett trónt hoztak oda s letették az Ur elé. 
Azután két más fejedelem jött oda a Szerá
fok karából, akik Gertrúdot a trónra ültet
ték és jobbról-balról barátságosan támogat
ták. Majd a Kerubok közül jöttek ketten égő 
gyertyákkal s megálltak előtte. llymódon 
Gertrúd dicsöségben trónolt Sze1·elmese előtt 
és úgy látszott, hogy a királyi bíborh::m 
hozzá hasonló éke::~séggellündöklik. A meny
nyei seJ·eg pedig, valahányszor· olyan sza
vakhoz ért énekközben, melyek az Atya
istenre vonatkoztak, mint: Domine Deus, 
rex coelestis - Úr Isten, mennyei Király, 
rögtön egyértelműleg elhallgatott. - Ekkor· 
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<~"- Istenfiu egymaga énekelte azokat a ]Pg
mélyebb hódolau al Isten dicsőségére. 

A Glória végeztével fölkelt az Úr Jézus, 
az igazi főpap, kegyesen üdvözölte Gertrúdot 
és így énekelt : ((Dominus vobiscum dilecta)) 
Az Úr veled, szerelmem. Mire Gertrúd 
vidáman válaszolt: ((És az én lelkem teveled, 
drága Szerelmem>>. Ekkor az Úr egész a föl
dig meghajolt és köszönetet mondott Ger
trúdnak azért, mert alkalmassá tette mag;lt 
arra, hogy egyesülhessen az ő istenségével, 
kinek gyönyörűsége telik benne, ha az em
berek fiaival lehet. Azután folytatólagosan 
a kollektát énekelte az Úr: ((Ó Isten, ki ezt 
a szentséges éjtszakát az igaz világosság 
fényével ragyogtad be ... )) -és így végezte : 
((Jézus Krisztus, a te Fiad ál taln - mintegy 
hálát adva a~ Atyaistennek Gertrúd meg
világosításáért, kinek semmiségét jelezte az 
«éjtszaka)) kifejezé<;, melyet azért mondott 
«szentséges))-nek, mert semmiségének meg
iRmerése n Ita l csodálatosan megnemesült. 

Ekkor fölemelkedett Szent János evangé
lista, kiről tudjuk, hogy az Úr keblén pihent 
s az isteni J egyes és arája, vagyis Isten és 
Gertrúd között állva, mennyei hangon éne
kelte a szentleckét : ((Ez az ara)). Majd a 
szentek egész serege ezekkel a szavakkal 
fejezte be: ,,Neki legyen dicsőség mind
örökre)). Ezután mindnyájan együtt énekel
ték a graduálét : ((A te ékességeddel és szép
ségeddel)) és hozzátették: '<Halljad, leányom 
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és láf;sad)), Mikor még az Alleluját is eléne
kelték, Szent Pál, a fölséges tanító, jobb
kezének mutatóujjával Gertrúdra mutatott 
és így szólL : <<Buzgalommal buzgólkodom 
értetek)), Ezután pedig az egész ser~g foly
tatta a többit s hozzáfűzte még az ccÖrvend
jenek Sion leányai)) sequentiát Gertrúd tisz
teletére, aki mindebben csodálatos és ki
mond batatlan gyönyörüséget érzett. 

Midőn pedig a sequentiában ezt a verset 
énekelték : ccMidőn nem egyezett bele)), Ger
trúd abban a hitben, hogy bizonyos· kísér
téBnek egy kissé hanyagul állt ellen, arc~t 
szégyenkezve el akarta fordít ani. Az Ul 
azonban egészen betakarta öt egy csodála
tosan készült aranyékszerrel, mely az ö 
dicsőséges győzelmét jelképeztl', mellyel el
lenségeinek minden cselvetésén diadalmas
kodott. 

Ekkor egy másik evangéli~ta lépett oda 
és elkezdte az evangéliumot : ccÖrvende
zik J ézns a Szentlélekben és mondá>l.1 

Ezen szavakra az Or Krisztus maga, aki a 
szeretet -, legyőzhetetlen szeretetétől indít
tatva és istenségének édességétől egészen 
áthatva fölállt és emelt karokkal a legédes
sei dallamma I énekelte az evangéliumnak 
következő szavait : ceAidalak téged, égnek 
és földnek Atyja». Ezzel a mennyei Atyát 
emlékeztette arra, hogy mily nagy szívbeli 
buzgósággal é:;; hálaadással mondotta a föl-

1 Luk. 10, 21. 
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Jön ugyanezeket a szavakaL És az egye~ 
kifejezésekkel különösen is hálát adott mind
azon jótéteményekért, melyekben a jelen
levő Gertrúdot valaha il'. részesítette, vagy 
fogja részesíteni. 

Az evangélium végeztével az Úr intett 
Gertrúdnak, hogy az Egyház személyében 
vallja meg nyilvánosan a katolikus hitet, 
ezért énekelje el a Credót. ~likor ezt megtette, 
a szentek kat·a folytatólag énekelte az 
Offertóriuroot : «Úr Isten szívem egyszerű
ségében,n1 és azután : ((~1ózes megszenteltell,2 

Ezen ének alatt úgy látszott, hogy az Úr 
Jézusnak tüzes fényektől lángoló isteni 
Szíve kebléből kiemelkedik és olyan lesz, 
mint egy csodálatosan szép aranyoltár. 
Ekkor odarepültek mindazok az angyalok, 
kik az emberek szolgálatára voltak rendelve 
s az Úr Szívének ezen oltárán nagy örömmel 
élő madarakat mutattak be, melyek a rájuk
bízottaktól végzett jócselekedeteket és imád
ságokat jelképezték. Ezután odaléptek az 
összes szentek s külön-külön fölajánlották 
érdemeiket ugyanazon oltáron, Uruknak örök 
dicsőségére és az ott jelenlevő Gertrúdnak 
üdvösségére. Legutoljára jött egy dicső feje
delem, Gertrúdnak Őrzőangyala s egy arany
kelyhet hozott, melyet hasonlóan föláldo
zott az isteni Szív aranyoltárán. Ebben 
benne volt mindaz a megpróbáltatás, baj 

1 Offertorium templomszentelés ünnepén. 
2 A pünkösd után való 18. vasárnap offerto

riuma. 
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és nehézség, melyet Gertrúd gyer·rnekségétől 
fogYa lélekben vagy testben szenvedett. 
Az ÚJ' ezt a kelyhet azonnal megáldotta 
a szenl kereszt jelével olymódon, mint ahogy 
a pap sz okta megáldani az ostyát. 

Azután mennyei hangon énekelte az Úr: 
«Sursum cordan. Igy fölszólítva, az összes 
szentck előléptek és szívüket aranycsövek 
alakjúban az isteni Szíy arany oltárához 
illesztctték, hogy annak a kehelynek bősé
gébi'll, melyet az Úr oly buzgón megáldott 
és megszentelt, néhány cseppet kapjanak a 
saját érdemük, örömük és dicsőségük gyara
podásúra. 

Az Isten Fia azután folytatta: «Gratias 
aga11ws•) és «Vere dignum)) s buzgó áhítattal 
és istenségének erejében mennyei hangon 
énekPite az Atyaisten dícséretére és dicsö
ségéJ'C a praP.fácio-t mindazon jótétemé
nyekóJ•t, melyekben választott jegyesét, Ger
trúdot részesítette és még részesíteni fogja 
a fölrlön és az örökkévalóságban. I\likor 
a pPr Jesum Christum szavakat elénekelte 
az Úr, egy pillanatra elhallgatott és az egész 
mennyei sereg hódoló örömujjongással foly
tatta : Dominum nostrum, - mintha öröm
mell?-karta volna megvallani, hogy ö egyedül 
az l_ir, az lsten, a Teremtő és :Megváltó, 
Ö minden javaknak legbőkezűbb osztogatója, 
akit egyed ül illet méltóképen minden tisz
telet és dicsőség, dícséret és örvendezés, 
hatalom és nagyság és minden teremtmény 
hódrolni a. :\1ikor azt énekelte: «Aki által 
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dicsérik Fölségedet az Angyalok))' minden 
angyal kimondhatatlan elragadtatással rö
pült oda s kezükkel tapsolva, az egész 
mennyei udvart az Úr dicsőítésére szólí
tották föl. ((Imádják az Uraságok)) énekre 
ugyanaz a kar térdreborulva imádta az 
Urat s megvallotta, hogy egyedül ö előtte 
hajlik meg igazságban mindazoknak térde, 
kik az égben, a földön és a föld alatt vannak. 
Mikor ezeket énekelte: ccRemegnek a Hatal
masságok)),- a Hatalmasságok egész rendje 
hirtelen arcára borult, annak bizonyságául, 
hogy egyedül Öt kell minden teremtmény
nek imádnia. Ezen énekre : ((Az egek és az 
egek Erősségei és a boldog Szeráfokn, ezek a 
többi angyali karokkal egyesülve, végtelenü) 
kedves mennyei hangon dicsőítették az 
Urat. ÉB a szentek egész serege velük 
együtt édes énekszóval ujjongva zengte : 
((Kérünk téged, hogy fogadd el ővelük u 
mi magasztalásunkat is)). 

:Wost pedig előlépett a mennyei boldogság 
ragyogó rózsája, aminden teremtmény fölött 
áldott Szűz Mária és a legédesebb hangon 
énekelte : ccSzent, szent, szent !)) Ezen három 
szóban a legnagyobb hálával emelte ki a 
fölséges és oszthatatlan Szentháromság meg
foghatatlan mindenhatóságát, kifürkészhe
tetlen bölcseségét és legédesebb jóságát. 
És kérte az egész mennyei sereget, hogy 
vele együtt örvendezzenek azért, mert 6 
a jó Istennek leghívebb képmása: az Atya
isten után leghatalmasabb, a Fiú után a 
legbölcsebb és a vigasztaló Szentlélek uUut 
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a legkegyesebb. Ekkor az összes szentek 
folytatták: tta Seregek Ura Istene>>. Ennek 
végeztével az Úr Jézus, az igazi főpap, 
fölemelkedett királyi trónjáról és szent
séges Szívét, mely aranyoltárhoz hasonlított, 
saját kezével az Atyaistennek nyujtotta s 
önmagát oly kimondhatatlanul bámulatos 
módon mutatta be áldozatul, hogy nincs 
teremtmény, amely ezt csak némikép is 
fölfoghatná. 

Ugyanebben az órában Úrfelmutatásra 
szólt a csengő a templomban. Igy történt, 
hog~ egy és ugyanazon időben cselekedte 
az Ur a mennyben azt, ami a földön papjá
nak szolgálata által történt. Gertrúd azon
ban egyáltalán nem tudta, hogy hány óra 
van, vagy hogy mit énekelnek a misében. 
Mialatt ezen fölfoghatatlan isteni cseleke
det csodálatában nagy gyönyörűséget érzett, 
intett neki az Úr, hogy mondjon el egy 
Miatyánkot, egyesülve azzal a szeretettel, 
mellyel ez az imádság az ö jóságos Szívében 
oly hosszú ideig édesült s minden hivőnek 
üdvösségére irányuló nagy vágyakozásból 
megszületett. Mikor Gertrúd ezt elvégezte, 
a, legnagyobb kegyességgel fogadta tőle az 
Ur és az összes angyaloknak és szenteknek 
olyan szeretettel ajándékozta oda, hogy 
azzal a Miatyánkkal mindazt elérték, amit 
csak valaha imádsággal elérhettek az egész 
Egyháznak, sőt minden megholt hivőnek 
üdvösségére. , 

Ezután ismét intett Gertrúdnak az Ur, 
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hogy imádkozzék az Egyházért. Mikor leg
nagyobb buzgósággat imádkozott minden
kiért, általában s egyesekért külön-külön is, 
az Ur ezt az imádságot az ő legszentebb 
emberségének minden imádságával és cse
lekedetével egyesítve, az egész Egyházhan 
a leggyümölcsözőbb módon kiosztotta. Erre 
Gertrúd így szólt: <<Mi lesz most, Uram, a 
lakoma?)) Az Úr válaszolt: ((Ezt nemcsak 
szíveddel hallod meg, hanem lelked egész 
mélyén édesen átérzed>>. Ezzel magához 
vonta öt, gyöngéden átkarolta és csókjával 
illette s istenségének erejével csodálatosan 
elárasztotta és magával egyesítve oly bol
doggá tette, amennyire csak ernher ebben az 
élethen képes rá. Ebben az egyesülésben 
testének és vérének vételével még szent
ségileg is egybeforrt vele. 

Áldozás után pedig az énekesek Énekese, 
a szerelmesiért hévvel buzgólkodó Úr, át
hatóan zengő hangon énekelte: ((Ime, amit 
kívántam, már látom. Amit reméltem, már 
birom. Lélekben egyesülve vagyok azzal, 
kit a földön egész odaadással. szerettem)).1 

Ezzel a szóval: ((a földön)), nyilván tanuságot 
tett arról, hogy minden fáradságát, fájdal
mát és szenvedését, me!yhen a földön része 
volt, különös módon Gertrúd üdvösségeért 
viselte. És hogyha egész szentséges életé
nek, ártatlan kínszenvedésének és keserű 
halálának más gyümölcse nem lett volna, 

1 A Benedictus antifonája Sz~nt Ágnes ünnepén. 
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l ökélet esen kielégítve érezte volna magá l 
azo n egye~ülésnek gyönyörűségével, rnelyet 
ebben az órában Gertrúd lelkében létre
hozott. Ó isteni kegyességnek megbecsül
hetetlen édessége! Oly vágyva-vágyik gyö
nyörködni az emberi lélekben, hogy magasz
tos kínszenvedésének és halálának rninden 
fájdalmáért kárpótolva látja magát eggyel 
való egyesülése által, jólehet drágalátos 
vérének egyetlen cseppje megnyerbette volna 
neki az egé~z világot. .. 

Erre az Ur ismét énekelni kezdett: ,,()r
vendjetek, igazakn,1 melyet az ég e~ész 
serege folytatott, mintegy s~erencsét kívanva 
Gertrúdnak. Ezután az Ur a még küzdő 
Egyház személyében befejezé!'.ül ezt éne
kelte : «Fölüdítve a mennyei ételtől és italtól, 
esdve kérünk tégedet Istenünk, hogy akinek 
emlékezetére vettük e szent titkokat, azok
nak imádságai is erősítsenek bennünket. 2 

Jézus Krisztus áltah>. Majd az Cr az összeH 
szenteket üdvözölte ezen szavakkal: «Az Úr 
legyen veletek11, És azon egyesülés iránt 
való tiszteletből, melyet Gertrúd lelkében 
oly kegyesen létrehozott, mindnyájuknak 
érdemeit, örömE>! éR dicsőségét az égben 
megkétszerezte. Ekkor az angyalok minden 
kara «lte missa est'1 helvett a tündöklő f.s 
mindenkor nyugalomban lévő Szenthárom
ság tiszteletére mennyei hangon zengte: 

1 Álduzás utáni antifona a Yértanuk közös mi
séjéb~n. 

2 Aldozás utáni imádság a hitvallók közös mi
séjéhE>n. 
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«Téged illet Uram, a dícséret és dicsöségn. 
Ekkor az Isten Fia királyi kezét kiterjesztve, 
megáldotta Gertrúdot ezekkel a szavakkal : 
uMegáldalak téged örök Yilágosság leánya 
oly hathatósan, hogy mindazok, akiknek te 
különös szeretettel jót kívánsz, ezáltal any
nyival nagyobb boldogságban részesüln~k 
másoknál, amennyivel nagyobb szer·encséje 
volt egykor Jákobnak atyja, Izsáknak 
áldása következtébem>. Erre Gertrúd magá
hoz tért és úgy érezte, hogy lelkének mélyén 
föloldhatatlan egyesüléssei fűzte öt magához 
Szerelmese. 

Vége a negyedik köny\'nek. 



ÖTÖDIK KÖNYV. 

Az ötödik könyv tartalma. 
1Lansperger után.) 

Ez az ötödik könyv üdvösséges kinyilat
koztatásokat tartalmaz, miképen kell a ha
lálnak vidám és nyugodt lélekkel való foga
dására elkészülnünk, a jó lstennek segít
ségét és a szenteknek közbenjárását kér
nünk. Továbbá: az isteni igazságosság mi 
rnódon fizet meg halála után kinek-kinek 
cselekedetei szerint. .Ámbár n szeretetben el
költözöttekről gondoskodik az irgalom, hogy 
az élők imádsággal és egyéb jócselekedetek
kel segítségükre legyenek. Ebben a könyv
ben föl van jegyezve néhány olyan gyakor
lat, mely az elhúnytaknak nagyobb mérték
ben használ, különösen pedig azok, melyeket 
Krisztus érdemeinek kimeríthetetlen kincs
tárából veszünk s mutatunk be ugyancsak 
őneki a lelkekért. Ebben is csodálatos mó
don megnyilatkozik Isten irgalmassága és 
jóságának rendkívüli édessége. Mily esodála
tosan megadja minden nyomorult és vigasz
talás nélkül való bűnösnek az eszközt, 
amellyel ha akarják, mint magukat, mint 
pedig másokat megszabadíthatnak bűneik
től és bűneik büntetésétőL 
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ELSŐ FEJEZET. 

A kedves emlékű tiszteletreméltó G.1 apát
asszonynak dicsőséges elköltözéséről. 

A valóban érdemes, a Szentlélekkel teljes 
·tisztelendő emlékű és áldott G. úrnő és 
minden dícséretre és becsülésre méltó apátn(í, 
akit az őszinte szeretet karjaival kell át
ölelnünk, negyven évig és tizenegy napig 
vezette bölcsen, szelíden, okosan, csodálatos 
megfontoltsággal, lstennek dicsöségére és az 
emberek hasznára az apátnői hivatalt. Lán
goló szeretet és buzgóság jellemezte öt Isten 
iránt. Csupa jóság és gondosság felebarátjai 
iránt, önmagát illetően pedig első volt az 
alázatossághan és az önmegtagadásban. 
Rendkívül serény volt a hetegek látogatásá
ban és gondozásában. Saját kezeivel ápolta 
öket, gondoskodott üdülésükröl, nyugalmuk
ról és minden más szükségletükröl, hacsak 
alattvalóinak szeretete erőszakkal nem tar
totta öt tőlük távol. De más dolgokban és 
mint : a kolostor tisztogatásában és rend
bentartásában az elsők között volt és még 
többször egymaga dolgozott, mígnem alatt
valóit rávette, vagy jobhan mondva példá
jával és kedves szavaival serkentette, hogy 
neki segítsenek. 

Ezekkel s miJ1den más erénnyel egész 
élelén át úgy díszeskedett G. apátasszony, 
mint a rózsa. Csodálatosan szeretetreméltó 
volt Isten és az emberek előtt. Végre negy-

1 Hackeborn Gertrúd. 
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Yen év és tizenegy nap után szélhűdés érte 
féloldalát. A l\lindenható keze azért röpítette 
ki ezt a nyilat, hogy azt a nemes és az eré
nyek gyümölcseiben gazdag lelket a testi 
nyomorúság mezejéröl magához ragadja. 
Hogy ez a nyíl mennyire átjárta alattvalói
nak szívét, azt mindenki tudhatja, aki öt 
ismerte. l\lert a mi meggyőződésünk szerint 
széles e világon nem lehet találni olyan em
bert, akit oly bőséges áldásával előzött volna 
meg a jó Isten mint a természeti, mint pedig 
a kegyelmi ajándékokban, sőt még a szeren
cse javaiban is, amennyiben Istenre vonat
koznak. Százon jóval fölül volt azoknak a 
száma, kiket az ö anyai gondossága fölvett 
és a szerzetben nevelt és mégsem hallottuk 
soha egyiktől sem, hogy valakihez nagyobb 
szeretetet mutatott volna, mint őhozzá, 
vagy akárki mást is elébe helyezett volna. 
Sőt még a gyermekek is, kiket néha hét 
évesnél fiatalabb korban vettek föl a kolos
torba, amikor tehát még nem volt meg a 
természetes értelmi fejlettségük az isteni 
dolgok iránt, mihelyt föl tudták ismerni 
benne lelkianyjukat, oly nagy vonzódást 
éreztek az ö kegyességéhez és jóságához, 
hogy sem atyjukat, sem anyjukat, sem pedig 
más valamely rokonukat jobban már nem 
szerethették. N agyon sok volna elmondani, 
hogy miképen gondolkoztak róla az idegenek, 
akik Ö1, látták és bölcs szavait hallották. 
Azért hát öntsük vissza mindezt együttesen 
abba az isteni mélységbe, amelynek bőségé
ből árad ki minden jó. 
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Mikor· tehát G. apátasszony, ez a nap
sugár halálos nyugtához közeledett, leányai 
attól féltek, hogyha az ö ragyogó példájá
nak fénye kialsük és híjával lesznek egy 
ilyen jó anya vezetésének, a szerzetesélet 
útján el találnak tévedni. Azért szívük egész 
buzgóságával az irgalmasság Atyjához for
dultak s minden lehetséges imádsággal ese
deztek az ö fölgyógyulásáért. Ö, a legfőbb 
jóság, nem is vetette meg szegényeinek imád
ságát. Ámbár isteni rendelésével szemben 
nem hallgathatta meg öket, mégis úgy tette 
azt, hogy az anya boldogságán örvendezve, 
megvigasztalódtak leányai. Mikor érte imád
koztak, többször intézett hozzájuk általa 
lélekben vigasztaló szavakat, mint az a 
következökből kitűnik. 

Mikor egyszer Gertrúd imádkozott az 
apátasszonyért s szerette volna megtudn i 
állapotát, az Úr így válaszolt neki : ((Nagy 
örömmel vártam ezt az időt, hogy válasz
tottamal a magányba vezessem és ott szívé
hez szóljak. Ebben a vágyakozásomban nem 
csalódtam, mert az én tetszésem szerint 
felel meg mindenre és a legédesebb gyönyö
rűséget szerzi nekem és mindenben engedel
meskedik)). T_udniillik : a magány a beteg
ség, hol az Ur kedvesének szívéhez szól és 
nem füléhez. Beszédei olyanok, hogy emberi 
módon nem lehet őket megérteni, amint
hogy az, amit a szívhez mondun~, inkább 
érezhető, mintsem hallható. Az Cr szavai 
tehát az ő választottjához szívének fájdal
mai és szorongatása. Betegségében például 
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azt gondolja : hasznavehetetlen, az időt 
lopja, másoknak kell őérte dolgozni s 
idejükeL rápazarolják, holott talán egész
ségének sohase lesz haszna belőle. Erre G. 
apátnő Istennek legnagyobb tetszése szerint 
válaszolt, midőn megőrzi szívében a türel
met, hogy I st en sz en t akarata egészen telje
sedjék benne. Az ilyen válasz nem emberi 
módon hallik az égben, hanem mintegy a 
legszebb hangszer: Jézus szentséges Szíve 
által zeng a teljes Szentháromság és az egész 
mennyei udvar legnagyobb gyönyöriíségére. 
l\'Iert emberi szív, mialatt szorongatást érez, 
nem tudná azt mondani, hogy szívesen 
akarja ezt az lsten akarata szerint eltürni, 
ha Jézus Krisztus legtökéletesebb Szívéből 
nem áradna bele. Azért kell ennek ugyan
azon Jézus Krisztus Szíve által visszhang
zania az égben is. És hozzátette az Úr: 
ttA legnagyobb gyönyörűségemre szolgál ne
kem az én választottam azáltal, hogy nem 
veti meg a betegség okozta nehézségeket, 
mint ahogy Vaszti királyné megveteLtP 
Asvérus király parancsát, mikor ez azt 
kívánta tőle, hogy koronával a fején jelen
jen meg és így mutassa ~zépségét a fejedel
meknek. Ha én ezen választottamnak szép
ségét meg szeretném mutatni a mindenkor 
imádandó Szentháromság és az egész meny
nyei udvar színe előtt, azért még nagyobb 
mértékben sujtom öt betegséggel és kellet: 
lenséggeL Akkor szívem legédesebb gyönyö~ 
riíségére szalgáJ nekem, ha türelemmel több 
enyhítést és testi kényelmet fogad el az 
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okosság parancsa szerint. És koronájának 
ékességéül szolgál, ha néha nehézséggel ilyent 
tesz. De illik, hogy könnyebbséget engedjen 
magának és meggondolja azt, hogy az én 
kegyes jóságom következtében minden ja
vuki'a válik azoknak, akik szeretnekJJ.1 

Mikor egy más alkalommal Gertrúd ismét 
imádkozott G. apátasszonyért, az Ú r ezt a 
választ adt a neki : ((Néha örülök, ha válasz
tottam ajándékokat készít nekem. Én akkor 
gyöngyöket és aranyvirágokat adok neki. 
A gyöngyök az ö érzékei, az aranyvirágok 
pedig szabad ideje. A legszebb és legkedve
sebb ékességeket készíti számomra, mikor 
szabadidejében annyira-mennyire vissza
nyert erejével hivatalbeli kötelességét lehe
tőség szerint teljesíti. S törekszik úgy ren
dezni az egyes dolgokat, melyek a szerzetes 
szellemet növelik és fönntartják, hogy halála 
után az ö rendelkezései és példája mintegy 
szilárd oszlopul szolgá]janak a szerzetes élet 
rönntartására, nekem örök dicsöségemre. De 
mikor ebben fárad, ha úgy érzi, hogy beteg
ségét súlyosbítja vele, hagyja abba azonnal 
és bizalommal ajánlja nekem, hogy bevégez
zem. Mert az a hűség, mely megindítja isteni 
Szívemet, hogyha jobban érzi magát, pr~bálja 
meg, mit tudna hivatalából elvégezni. Es mi
helyt rosszabbul lesz, ismét hagyja abban és 
bízzon mindent én reámn. - Egy ízben meg 
az nyugtalanította a kedves emlékű apátnőt, 
hogy semmit sem tudott tenni kezével. És 

1 Róm. 8, 28. 
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félt, hogy az időt haszontalanul tölti. Szakott 
alázatosságával tehát Gertrúdnál keresett 
enyhülést, kinek szavát másokénál többre 
becsülte. _Megbízta őt azzal, hogy imádkozzék 
érte az Urhoz. Mikor ezt Gertrúd ájtatosan 
megtette, ezt a választ kapta az Úrtól : «Egy 
jó király sohasem venné rossznéven válasz
tottjának, ha ékességét elmulasztaná gon
dozni abban az órában, amikor ő maga akarja 
kezét nyájasan megszorítani. Inkább jobban 
tetgzik neki az, ha mindenben mindenkor 
kész szaigáini az ő akaratának. Tehát az én 
Szívem is kedvesebben fogadja, ha ez az én 
választottam türelemmel viseli azt, amiben 
gyöngesége akadályozza. ~Ehelyt tehát érzi, 
hogy betegsége enyhül, ismét készséggel fog
Ialkozik a rendi dolgokkal, amennyiben egész
ségének kára nélkül tehető». 

Egyszer, mikor gyöngélkedése miatt G. 
apátasszony le akarta tenni hivatalát s 
Getrúdtól akarta megtudni az Isten akara
tát, a következő szavakkal adott neki az 
Úr oktatást : uEzen betegség által szentelem 
föl választottarnat magamnak lakásul, mint 
ahogy a püspök fölszenteli a templomot. 
És amint a templomot zárakkal látják el, 
hogy méltatlanok ne lépjenek be, úgy zárom 
én el őt a betegséggel, hogy érzékei ne foglal
kozhassanak a különféle külső dolgokkal, 
aminek sokszor semmi haszna sincs, mégis 
nyugtalanítja a szívet s néha oka annak, 
hogy nem foglalkozik énvelem. Azért én, 
a~i a Bölcseség könyvében azt rnondtam : 
«Es gyönyörűséggel voltam az emberek fiai kö-
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zötb> :1 olyanná tettem őt, hogy betegségei
nek súlya miatt jogosan lakhatarn be!lne, 
ezen szavak szerint : ccKözel van az Ur a 
megtört szívűekhez».2 Sót azonfelül jószán
dékokkal és jóakarattal annyira fölékesítet
tem öt, hogy mint valamely király nyugo
dalmas termében, úgy maradhatok én is és 
találhatarn legnagyobb örömömet őbenne 
már a földön, mielött az örök boldogságra 
fölvenném öt a mennybe. Külsö érzékeit pr
dig azért hagytam részben egészségesnek, 
hogy általuk közölhessem akaratomat a rá
bízott testület tagjaival, amint egykor a szö
vetség szekrényét adtam Izrael fiainak ki
nyilatkoztatásaim jeiéül, hogy engem általa 
tiszteljenek. Ehhez a szekrényhez hasonlóan 
foglaljon magában ő is mannát, vagyis a 
vigasztalás édességét érzelemben és szavak
ban egya1·ánt és pedig, amennyire képes rá, 
minden alattvalója iránt. Legyenek meg 
benne a törvénytáblák is, azaz parancsolja 
meg, mit tegyenek és mit hagyjanak el az 
én tetszésemnek megfelelöen, amennyire meg 
tudja különböztetni. Legyen benne továbbá 
Áron vesszeje, vagyis feddje meg a rosszakat, 
adjon nekik megfelelő penitenciát s emlékez
zék meg róla, hogy én magam meg tudnék 
feddni minden helytelenséget részint sugal
lattal, részint Yalami megpróbáltatással. De 
amiben öt használom föl eszközül, azzal az 
ö érdemét gyarapítom. Ha pedig nem javul
nak meg azok, akiket megfedd, ez neki 

1 Péld. 8, 31. 
2 Zsolt. 3:1. 
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semmit sem árt, föltéve, hogy elég nagy 
gondot fordított rá. Az ember ugyanis ön
tözhet és ültet het, de csak én adhatok nö
vekedést». 

Mikor a kedves G. apátnő egyszer attól 
félt, hogy hanyagságot követ el, ha el
mulasztja a szentáldozást, az imádságot és 
egyéb lelkigyakorlatait s attól tartott, hogy 
méltatlanul áldozik, mivel betegsége miatt 
nem tudott ájtatosságokkal előkészülni rá, 
Gertrúd által így oktatta és vigasztalta meg 
őt az Úr: «Ha tisztán énmiattam mulasztja 
el az áldozást, vagy valami hasonlót, amit 
szívesen megtenne, de érzi, hogy ártana neki, 
akkor az én bőkezű jóságom a saját része 
helyett, melyet kénytelen elhagyni, az ö 
részét adja neki, minthogy az enyém mindaz 
a jó, ami az egész Egyházban történik>>. 
Egyszer pedig - mivel a jó lelkek szokása, 
hogy ott is bűntől félnek, ahol nincs bűn1 -

az a gondolat bántotta, hogy azok, akik őt 
kiszolgálják, elfecsérlik idejüket, minthogy 
egészségének semmi haszna sincs belőle. A hű
séges Isten azonban, aki senkit sem enged 
jobban megkísértetni, mint amennyit el
viselhet, erre vonatkozóan is megvigasztalta 
őt Gertrúd által a következő szavakkal : ((Én
irántam való szeretetböl és tiszteletből szal
gáljanak neki készséggel és jósággal, szar
galmasan és örömmel, mivel én, az Ú r isten, 
aki benne lakom, rendeltem őt a testület 

1 Nagy Szent Gergely levele Szent Ágoston 
angolországi püspökhöz. 
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fejévé. Azért az egyesek kötelesek neki úgv 
segíteni, mint ahogy a tagok fejüknek. Ö 
pedig az én dicsőségemre fogadja örömmel, 
hogy általa mint hűségesebb barátom által 
gyarapítom választottaim érdemeit, mivel 
minden egyes jótéteményt, melyet iránta 
nemcsak tettel, hanem érzelemmel vagy szó
val tanusítanak, úgy fogom megjutalmazni, 
mintha énvelem cselekedték volna». 

Szent Lebuin 1 ünnepén az egész testü
let közös imádságot végzett G. apátnőért, 
hogy ezen szentnek érdemeiért meggyógyul
jon. Gertrúd, aki maga is nagy buzgósággal 
esedezett a szenthez, ezt a választ nyerte : 
«Ha a király választottjával a termében be
szélgetni szeretne, melyik katonának volna 
szabad fölszólítani a királyt, hogy eressze 
ki őt azért, hogy családja az ő jelenlétén 
megvigasztalódjék. Igy nem szabad senki
nek sem olyasvalakinek az egészségét kérni, 
kinek betegsége türelem és jószándék által 
egyesülve van az Istennel és az ég Királya 
iránt mintegy szeretö kedveskedés>>. Ebből 
láthatjuk, hogy azok, kiknek betegsége Isten 
előtt kedvesebb egészségüknél, a szentek 
segítségül hivása által kiérdemlik azt, hogy 
Isten kegyelme türelmesebbé teszi őket és 
annál bőségesebb s Istennek tetszőbb érde
mük van betegségükbőL 

Ezen tanubizonyságok a legigazabbak s ezt 
be kell vallania mindenkinek, aki G. apátnő 

1 Szent Lebuin püspök és vértanu ünnepe nov. 12. 
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betegségében Isten kegyelmét megismerhette 
és életét megfigyelhette. Ugyanis huszonkét 
hétig nem tudott beszélni és sem szóval, 
sem pedig jelekkel nem tudta kifejezni, ha 
valamire szüksége volt. Csak ezeket a sza
vakat mondta : ((az én szellemem». ~Jikm 
a jelenlevők nem értették jelentésüket és 
máskép tettek mint ahogy ő akarta és ez a 
boldog anya nagynehezen tovább ismétel
gette : ((az én szellememJJ, persze eredmény
telenül. V égre mint a szelíd bárány elné
mult s galambtekintettel nézett arra, ami 
akarata ellen történt. Néha még kedvesen 
mosolygott is, de azt nem lehetett látni soha, 
hogy türelmetlenkedett volna. Az Isten é!'> 
felebarátjai iránt való szeretete, mely egész 
életén át annyira belegyökerezett szívébe, 
betegsége alatt abban is megnyilatkozott, 
hogy bármilyen rosszul érezte is magát, min
dig vidám lett, ha valamely beszédet vagy 
csak egy szót is hallott a jó Istenről. Nagy 
buzgóságát elárulták könnyei is, melyeket 
bőségesen hullatott, mikor áldozni készült. 
A Szent Misére mindig el akarta vezettetni 
magát, jólehet az egyik lábszára elhalt, a másik 
pedig, amelyre támaszkodott, kimondhatatlan 
fájdalmat okozott neki még ha a leggyöngé
debben érintették is. Mindazáltal rálépett 
és a fájdalom legkisebb jeiét sem adta, 
csakhogy a Szent Mise hallgatásában ne aka
dályozza. A szentzsolozsma végzésében is 
csodálatosan buzgó volt. Bár gyöngeségből 
néha elaludt azalatt, míg az ételfalat szájá
ban volt s az ivópoharat ajkánill tartolta, 
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a karimádság idején azonban megfeszítette 
rninden erejét és csodálatosan ébren maradt. 
Utoljára is azért mondotta : «az én szelle
memn, hogy a kompletóriumra figyelmeztes
sen bennünket. Utána beállt halálküzdelme. 

G. apátnő a felebaráti szeretet gyakorlásá
ban is tökéletesnek mutatta magát. Minthogy 
mást nem tudott mondani, csak azt, hogy: «az 
én szellemem))' ezzel fogadta a belépőket is, 
barátságosan nyujtva feléjük egyik kezét, 
melyet különben alig tudott mozditani. Ezzel 
kedveskedett a jelenlevőknek és felelt min
den kérdésre s közben állukat vagy kezüket 
szorongatta. Ez oly hatást tett, hogy még 
idősebbek is megvallották, hogy sohasem 
unatkoztak társaságában, sőt ellenkezőleg, 
nagyobb örömük telt benne, mintha bárki 
mássallettek volna. A távozóktól ugyanezen 
szavakkal búcsúzott el s gyönge kezét olyan 
jóságosan emelte föl áldásra, hogy valóságos 
gyönyörűség volt nézni. Amikor egyszer hal
lotta, hogy leányai közül az egyik súlyosan 
megbetegedett, ámbár egy lépést sem tudott 
tenni és egy szót se tudott szólni, integeté
sekkel mégis oly forró vágyat mutatott a 
beteg meglátogatására, hogy a jelenlevők 
nem mulaszthatták el odavinni őt. Mikor 
megérkezett, mozdulataival és integetésével 
oly mélységes részvétet mutatott, hogy még 
a keményebb szíveket is sírásra indította. 
Minden erényét és jóságának páratlan nagy
ságát semmiféle nyelv sem tudná eléggé ki
fejezni, azért a minden jó adományozójának 

nr. nom bt: Szent Gertrúd. 32 ~97 



mutassuk be mlndezért a dícséret szívből 
fakadó áldozatát. 

E szavakat: rcaz én szellemem>> mint lát
tuk, G. apátasszony, csodálatos módon oly 
könnyen ki tudta mondani és folyton ismé
telgette, más érthető szót azonban nem bírt 
kiejteni. Gertrúd, aki oly forró szeretettel 
volt iránta, megkérdezte az Urat, hogy mit 
jelentenek azok. Erre a következő fölvilá
gosítást kapta : crl'vlivel én, a benne lakó 
Isten, szeliemét annyira magamba vontam 
sannyira egyesítettem magammal, hogy min
den teremtményben egyedül csak engem akar. 
Ezért amikor beszél, válaszol és a szükséges 
dolgokat kéri, csak engem említ, mint akiben 
szelleme él. És ahányszor ezt teszi, az egész 
mennyei udvarnak jelt adok, hogy csak rám 
figyel s ezért örökkévaló dicsősége lesz a 
mennyekben>>. 

Mikor már az apátnő körülbelül egy hó
napja elvesztette a szavát, egy reggel oly 
rosszul volt, hogy már azt hittük, haldoklik. 
Mikor azután összehívtuk a konventet és 
sietve föladtuk neki a szentkenetet, J egyes 
a_lakjában és ékességében megjelent az Úr. 
Ölelésre terjesztette ki karját, szeretettel né
zett rá és a beteg arca elé állt, bármerre for
dult. Igy értésére adta, mily nagy szeretettel 
van eltelve iránta. Tudniillik a nagy vágy
tól, hogy öt magához vegye. Kiterjesztett 
karokkal mintegy epedve várja kimúlását, 
jólehet, ezután még négy hónapnál tovább 
élt. Midón Get·tt·úd azt kérdezte az Úrtól, 
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hogy miképeu lehetne tisztelendő anyánkat 
összehasonlítani azokkal a szűzekkel, akiket 
már szentté avattak és akik vérüket ontot
ták a hitért, az Úr így felelt: «Apátnői hiva
talának első évében akaratát olymódon 
egyesítette velem és minden cselekedetében 
annyira hűnek mutatkozott, hogy egy sorba 
lehetett állítani azokkal a szűzekkel, akik a 
legfényesebb koronát nyerték. Most azon
ban annyira gyarapítottam érdemeinek di
csőségét, amennyire éveinek számával az 
erényben is előre haladt.)) Ebből mindenki 
láthatja, mily ragyogó dicsőséggel koronázta 
meg a jó lsten a mi anyánkat. 

Elérkezett az a nap, mely után G. apát
asszony, Istennek ez a választottja oly fot
rón vágyakozott s amelyre oly buzgó imád
~ággal készült. Megkezdődöt!- haláltusája. 
Ekkor úgy tetszett, hogy az Ur személyesen 
jött eléje fényes ünnepi öltözetben, jobbról 
Boldogságos Anyjától, balról aszeretett tanít
ványtól, Szent J án os evangélistától kisérve. 
Ezekhez csatlakozott a mennyei udvarnak 
mérhetetlen sokasága s különösen a hófehér 
szűzek serege, akik a kedves apátnő haldok
lása napján betöltötték a házat. Elvegyültek 
a nővérek közé, akik azon a napon szintén 
ott maradtak és szomorúságukban sírtak és 
sóhajtoztak és szeretett anyjuknak elköltö
zését buzgó imádsággal ajánlották a jó Isten
nek. Az Úr Jézus pedig, midön jegyesének 
ágyához érkezett, oly kedvesen integetett 
feléje, hogy a halál keserűségét nagyon meg-
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f'llVhítette neki. T\lialatt a kínszenvedés tör
l érl.etéhől ezt olvasták a beteg előtt : ttÉs 
lehajtván fejét, kiadá lelkéb,- az Úr Jézus 
határtalan szeretetében mintegy a haldokló 
fölé hajolt, két kezével föltárta a saját Szí
vét és kiterjesztette föléje, mint egy szárnyat. 

:\Iialatt az egész testület imádságba me
rült, Gertrúd forró szeretetének indításán-1 
ismét így szólt az Úrhoz: ccJóságos Jézusom, 
kérünk téged arra a kifogyhatatlan szeretetre, 
mellyel nekünk ilyen szeretetreméltó anyát 
adtál, hogy most, mikor őt visszavenni szán
dékozol, tedd őt, amennyire lehetséges, Bol
dogságos Anyádhoz hasonlóvá azáltal, hogy 
valamit éreztetsz vele abból a szeretetből, 
melyet Boldogságos Anyád iránt ta~usítot
tál, mikor testétől megválb. Erre az Ur rész
véttel és megindultan így szólt Anyjához : 
ctMondd csak, Asszonyom és Anyám, mi volt 
neked különösen kedves mindabból, amiben 
a testtől való megválásodkor részesítettelek, 
mert Gertrúd arra kér, hogy az ő lelkianyjá
val is hasonlóképen cselekedjem••. Ekkor az 
irgalmas és jóságos Szűz így válaszolt : ctAn
nak örültem Fiam a legjobban, hogy olyan 
biztos menedékem volt karjaid közöttn. Erre 
az Úr e:t.t felelte : ccEzt Anyám azért kaptad, 
mivel a földön oly sokszor emlékeztél meg 
fájdalmas sóhajtások között kínszenvedésem
rőL Ennél az én választottamnál pedig az pó
tolja ezt, hogy e napon annyiszor okoz neki 
fáradságot lélekzetvétele, ahányszor sóhaj
tottál a földön te szenvedésem emlékére)). 

Igy vívódott azon a napon a kedves G. 
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apátasszony a halállal. Közben azonban az 
Úrnak előtte mintegy megnyitott Szívéböl 
mint valami gyönyörű virágokkal telt kert
hő!, vagy illatos Híszerek tárházából, az isteni 
szeretet gyönyörűségét élvezte. :\linden pil
lanatban mennyei lelkek jelentek meg, akik 
az égből a földre szálltak, reá tekintettek s 
édes hangon ezzel az énekkel hívogatták öt : 
((Jöjj, jöjj, jöjj úrnőnk, mivel várnak rád a 
mennyország örömei. Alleluja! Alleluja !n 

Elérkezett a drága pillanat, midön a meny
nyei Jegyes, a magasságbeli Atyának királyi 
Fia, szerelmesét, aki hosszú epedés után ki
szabadult a világ tömlöcéből, szerelmének 
mennyegzös termébe akarta fogadni, hogy 
ott megpihenjen vele. Gertr·úd hallotta, hogy 
hozzá közeledve, ezeket a mézzelfolyó, édes 
szavakat mondot.ta neki : «<me, most a leg
hathatósabb szeretet csókjával végre meg
szerezlek magarnnak és isteni Szívemhez 
ölelve, bemutatlak az (iristennek, az én 
mennyei Atyámnak)), Mintha azt mondta 
volna: ((Jólehet, mindenhatóságom mindez 
óráig itt tartott téged, hogy nagyobb érde
meket szerezz, de forró és gyöngéd szerele
tem ezt nem tűri tovább, hanem a testt(\{ 
megszabadítva, magához vesz)). Ezen szavak 
után ez a boldog, százszorosan holdog lélek 
elhagyta a test börtönét s a legfölségesebb 
szentély, Jézus édességes Szíve fogadta öt 
be. Hogy ott mit érzett, rnit látott, mit hal
lott s mily boldogságat merített az isteni 
szeretet bőségéből, mely halandó tudná el
gondolni:' \li!~' édes gyönyörüséggel árasz-
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totta el a kedves Völegény, aki őt legbensöbll 
boldogságába vezette be, mily elragadtatás
sal és örömujjongással fogadták öt a kísérö 
angyalok és szentek. Mily örvendező ünnepi 
énekek tették teljessé ennek a bolodg lélek
nek megdicsőülését, arról az emberi gyönge
ség semmit sem tud dadogni. Azért illő, hogy 
az ég lakóival közösen zengjük a jó Isten
nek, mindezek szerzöjének a hálaadás öröm
énekét. 

G. apátnő, ez a ragyogó nap, mely oly 
messze hintette sugarait, földünktól meg
vált és a kis csepp szerencsésen visszatért 
abba a forrásba, melyból eredt. Ekkor a 
vigasztalanság sötétségében hagyott leányai, 
a remény útján mintegy ahánattól szabadon 
hagyott kicsike kis nyíláson anyjuk boldog 
dicsőségéhez emelték föl hitük szemét é<> bő
séges könnyeket hullattak veszteségük miatt. 
Mert ilyen jó anyát még nem láttak és jövőre 
sem reméltek. Fájdalmukat azonban mérsé
kelte anyjuk mennyei dicsőségén való örven
dezés, amiért hangos dícséretet küldtek az 
égbe s vigasztalanságukat anyai szeretetébe 
ajánlották. Gertrúd tehát, aki az ő boldog
ságában nagyobbrészt vett a többieknél, 
rákezdett a «Kelj föl, szűv> responzóriumra. 
Erre a sz űzi testet, Jézus Krisztusnak tisz
teletreméltó templomát, szűzi kezek a ká
polnába vitték és az oltár elé tették. Mikor 
az egész testület leborult mellette imádkozni, 
lelke mérhetetlen dicsőségben jelent meg 
előttük úgy, amint az imádandó Sz en t 
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Háromság előtt állt és az egykor rábízott 
lelkekért imádkozott. Mikor azonban a Szent 
Misét énekelték érte és Gertrúd vigasztalan· 
ságát imádságában elpanaszolta az Úrnak, 
az úr megvigasztalta öt a következő vá
lassza]: ((Vajjon nem Yagyok-e én elég mind
annak pótlására, amit tőletek elvettem~ 
A világban bíznak egy becsületes férfiúban, 
hogy meghalt katonáinak javait átveszi és 
gyermekeiket nem hagyja elveszni. Annál
jobban bízzatok énbennem, ki maga a jóság 
vagyok, hogy megvigasztallak benneteket. 
És ha egész szívböl hozzám fordultok, én 
magam akarok nektek mindaz lenni, amit 
közületek bárki benne elvesztettn. Abban az 
órában, amelyben az Úr magához vette G. 
apátasszony boldog lelkét, Jézus Szíve oly 
mézzelfolyó jóságtól áradt ki az egész világra, 
hogy Gertrúd, ki erről kinyilatkoztatást ka
pott, biztosan tudta, hogy abban az órában 
a széles földkerekségén minden igazságos ké
rést meghallgatott. 

Másnap, mikor a testet el kellett temetni, 
Istennek szolgálója Gertrúd, az első Szent 
Mise alatt offertóriumkor fölajánlotta az el
húnyt lelkéért érdemének pótlására Jézus 
Krisztus szeretö Szent Szívét. Míg ezt tette, 
megjelent neki az Úr s azt egy emberi szív
hez hasonló edénybe fogadta be, mely kü
lönböző ékes és drága ajándékokkal volt tele. 
Ezt keblére helyezte és magához szólította 
a mi jóságos anyánknak lelkét s így szólt 
hozzá: «Jöjj hozzám, edes szűz és rendel-

503 



kezzél azokkal a javakkal, melyeket leányaid 
küldteh. Ekkor úgy tetszett, hogy íst!lni J e
gy esének arca felé fordult s kezét az Ur keb
lébe nyujtva, szorgosan vizsgálta, hogy mi 
van ott elrejtve. Mikor abban aSzívben min
den erénynek és minden jónak tökéletességét 
találta, azzal a jóságos szer~tettel, melyet 
természeténél fogva nyert az Urtól, míndent, 
amit csak ott belül talált, míntegy kezébe 
vette és így szólt : «Ez jó volna édes Uram 
a priornőnek. ez ennek, ez meg amannak)), 
aszerint, amint tudomása szerint a földön 
kinek-kinek míre volt szüksége. Mindazokat 
akkor az isteni Szív erényeinek bőségéből 
pótolni kívánt. Ekkor az úr szerettel tekín
tett rá s kegyesen így szólította meg: «Jöjj 
közelebb hozzám, én választottamn. Ekkor 
gyorsan fölkelt, az Úr baloldalához lépett, 
aki erre fölemelt karjával átölelte és gyön
géden Szívéhez szorította öt s így szólt hozzá : 
<<Láss most, ahogy én látok)). Igy értésére 
jutott, hogy emberi érzés megnyilatkozása 
az a vágya, mely szerint úgy akarta kiosztani 
lelki leányai között az erények jav~~t, ahogy 
a földön szükségleteiket ismerte. Olelésével 
azonban olymódon egyesítette őt magával 
az Úr, hogy most nem tudott mást akarni, 
mint a jó lsten, aki bár minden embert úgy 
szeret, hogy azt föl sem tudjuk fogni, bizo
nyos fogyatkozásokat mégis megtűr bennük. 

A Szent Ostya fölemelésekor Gertrúd vele 
együtt fölajánlotta boldogult anyján~k érde
méül azt a fiúi szeret.etet, melyet az llr Jézus 
Szent.ségef' Szíve Édes<c~nyja, Szííz Milria iriint 
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érzett. Ekkor az Isten Fia kedvesen így szólt 
hozzá : «Lépj ide leányom, mert édes Szí
vemnek gyermeki szeretetét ki akarom tárni 
előtted''· Ekkor a Boldogságos Szüz Mária 
átkarolta G. apátnő lelkét és az Úrhoz vezette. 
Az Úr Jézus pedig lehajolt hozzá, megcsó
kolta ót s így némileg megízleltette vele fiúi 
szeretetét. Mikor ez mát· több Szent Misén 
megismétlődött, húsz vagy több Szent Mise 
bemutatása után Gertrúd még nagyobbat 
óhajtott fölajánlani szeretett anyja érde
meinek gyarapítására. Azért fölajánlotta 
azt a gyermeki szeretetet, melyet Jézus 
Krisztus az Atyaisten iránt érzett istenségé
ben és Anyja, Mária iránt emberségében. 
Erre az Isten Fia fölkelt, Atyja elé á1lt és az 
elhúnyt lelkét e szavakkal hívta magához : 
((Jöjj, kir·ályné asszonyom, mivel most va
lami nagyobban részesülsz''· S rnialatt az 
ismét az Úr Anyjának vezetésével a magasba 
emelkedett, Gertrúd, aki ezt látta, így szólt 
hozzá : «Most már nem láthatlak tovább 
asszonyom és anyám és érdemeidből sem 
érthetek meg többé semmih- Az meg így 
válaszolt : «Pedig megkérdezhetsz arról, 
amiről fölvilágosítást szeretnéln. Erre Gertrúd 
így szólt : «J ó anyám, miért nem eszközl öd 
ki számunkra imádságoddal Istentől azt, 
hogy könnyeinket visszatarthassuk. Mert 
nagyon ártunk a fejünknek azzal, hogy oly 
bőségesen hullatjuk a te elvesztésed miatt. 
Pedig hát neked mindenkor ellenedre volt, 
hogy ha magunknak szükség nélkül kárt tel
tünk. Megboldogult anyjuk így felelt: «Uram, 
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aki engem gyöngéden szeret, dicsőségemre 
és javamra fordítja azt, amiből másoknak 
kevés hasznuk van. Azért a buzgóságért, 
amellyel kormányozni akartalak benneteket, 
azzal ajándékozott meg, hogy minden köny
nyeteket mint egy aranykehelyben nyujtom 
neki. Ű pedig bőségéből minden egyes 
könnycseppért a saját II!ézédes istenségének 
patakját önti énbelém. En aztán erre a ked
ves italra boldogan éneklem Kedvesemnek 
a hála énekét leányaimért és másokért, akik 
könnyeket hutlattak értem)). Mikor most 
Gertrúd azt kérdezte, vajjon csak azokra a 
könnyekre vonatkozik-e ez, melyeket Isten 
rlicsöségére hullattak, mivel az ö elköltözése 
miatt a szerzet veszteségétől féltek, így vá
laszolt : «Minden könnyre áll ez, még arra 
is, melyet csupán a gyermeki szeretet fakaszt. 
De azokért, amelyek mint mondottad, lsten 
dicsőségeért folynak, az ls_ten Fia velem 
együtt énekli a· hálaénekeL Es ez annál ked
vesebb nekem, minél nagyobb a távolság a 
Teremtő és a teremtmény közötb 

Ezután G. apátnő nevén szólította Gertrú
dot és ezt mondotta neki: 11Teérted, leányom, 
különös jutalmat nyertem az Úrtól, mivel hí
ven és buzgón vezettelek Isten dicsőítésére ab
ban az ügyben, melyet ismersz. Az én szerel
mes Uramnak, Jézus Krisztusnak Szivében 
szünetnélkül, édes hangokon zeng nekem a sze
retet dala, amelyért az egész mennyei udvar 
dicsőít engem. Ez az édes hang elárad min
den érzékemen, szememben mint kedves fény, 
orromban és ajkamon mint édes illat. Csak 
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tapintó érzékem nem tapasztalt semmit és 
pedig azért, mert e tekintetben némi hanyag
ságot követtem el, bár jó szándékkal és a 
békesség kedvéért-n. Gertrúd tehát, mikor a 
Szent Ostya fölmutatására csöngettek, föl
ajánlotta ugyanazt a Szent O!>tyát a megholt 
apátnő említett mulasztásának pótlására. Ek
kor a Szent Ostya gyönyörűséges királyi pálca 
alakjában jelent meg az elhúnyt előtt, érinteni 
azonban nem tudta ezt a ldrályi pálcát, mert 
amit a földön elhanyagolunk, azt a más
világon sohasem lehet teljesen pótolni. Há
lából azonban imádkozott mindazokért, kik 
temetésére összejöttek úgy, hogy az ö érde
meiért minden egyes résztvevő sok bűnének 
bocsánatáhan részesült és Isten kegyelméből 
a jócselekedetre való ereje gyarapodott. 

A Szent Mise végén az áldáskor úgy tet
szett, hogy a mi áldott anyánk a Szenthárom
ság trónja előtt állt és így imádkozott : «Ö, 
ajándékok osztogatója, add kegyességedben 
halott csontjaimnak azt a kegyelmet, hogy 
valahányszor leányaim síromhoz jönnek és 
vigasztalanságukat, vagy mulasztásaikat el
panaszolják, a megvigasztalódásból, melyet 
ott tapasztalnak, tudják meg, hogy némi
képen még anyjuk vagyok)), Ezen szavakra 
kegyesen intett a jó Isten és isteni minden
hatóságából, bölcseségéből és jóságáhól min
den egyesnek külön-külön áldását adta. Mi
dőn pedig a boldog és valóban áldott anyát 
sírba tették, ennek az áldásnak megerősíté
sére az Or mindannyiszor kiterjesztette ke
zét, ahányszor földet dobtak a holttestre és 
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keresztet vetettek rá. Míkor már egészen elföl
delték, az Úr Anyja, a Boldogságos Szüz 
l\Iária szintén keresztet vetett a sírra s ezzel 
mintegy pecsétet _nyomott rá annak bizony
ságául, hogy az Vr ilyen ajándékban része
sítette az elhúnvtat. 

A temetés uÜn pedig, mikor a (<Világ 
országa» responzóriumot énekelték, kimond
hatatlan nagy dicsőség és öröm támadt az 
égben. Szépséges szüzek kara volt látható, 
akiknek élén haladt, mint királyné az, aki
nek temetése volt. Egyik kezében tündöklő 
liliomot tartott, melyböl különbözö virágok 
illata áradt ki, a másik kezével pedig a szű
zeket vezette és pedig legközelebbről azokat, 
akik a rábízott testület tagjai közül már 
megdicsöültek. Ezekután következtek a 
menny többi szüzei. Mikor így dicsőségben 
és kimondhatatlan örvendezéssel lsten trónja 
elé jutottak, úgy tetszett, hogy erre a szóra : 
((akit láttam», az Atyaisten új ajándékokat 
adott annak, aki őket vezette. Ugyanezt 
tette a Fiú erre a szóra: !<akit szerettem>> 
s a Szentlélek meg erre: ((akiben hittem>>. 
Erre a szóra pedig : ((akit kiválasztottamn 
maga az elhúnyt kiterjesztette karjait és 
gyöngéden átölelte Jézust, sz eretett V ölegé
nyéL Mikor ezután a ((ments meg engem, 
Uramn responzóriumot énekelték, más kar 
volt látható az égben, melyet azok az örven
dező lelkek alkottak, akik az értük be
mutatott Szent Misék és imádságok, nem
különben az ö érdemei álta I azon a napon 
jutottak be a mennyországba. Köztük külö-
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nösen fölismerhető volt egy kolostori munkás 
testvér lelke, aki a lelkiekben egyideig ha
nyagnak mutatkozott, de a mi megdicsőült 
anyánk érdemeiért nagy vigasztalásban ré
szesült. 

A harmincadik napon ismét. megjelent a 
boldog anya Gertrúdnak és pedig oly csodá
latosan változatos ékességben, hogy mögötte 
maradt mindaz, amit előbb láttunk. Ragyo
gott rajta mindaz az érdem, melyet lsten 
jóságától azért kapott, mert testi szenvedései 
voltak ebben az életben. Egy pompásan 
díszített aranykönyv is volt látható a trón 
előtt, melyben föl volt jegyezve minden 
tanítás, melyet a földön alattvalóinak adott. 
Ugyanabba a könyvbe föl fogják írni az ö 
érdeméül ezután is mindazt, amit valaki az 
ö szavaira, vagy példájára cselekszik. Mikor 
Gertrúd azt kérdezte, hogy mi különös 
érdeme van abból, hogy jobbkezén annyit 
szenvedett, így felelt neki : «Ezzel karolom 
át boldogan az én édes Jézusomat. Ez ki
mondhatatlan gyönyörűség az én szívemnek, 
mivel ö kegyességében nyaklánc gyanánt 
veszi és örömét leli benne)). Az egész jobbfele 
tetötöl-talpig mintegy drágakövekkel volt 
ékesítve és balfelére is ugyanazt. a szépséget 
árasztotta ki. A jobboldali ékesség azt az 
érdemet jelképezte, melyet betegségével szer
zett, a baloldali pedig azt, melyben azér·t 
részesült, mert akarata megegyezett az Isten 
akaratával. Azért verődtek át az egyik oldal
ról a másikra a sugarak, egymással játszva, 
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mint a hogy a nap játszik a vizen. Beszélő
képességének elvesztéseért pedig mindjárt 
halála után csókat kapott az lJrtól s örökre 
megőrzi a szájából kiáradó szépséges fényt, 
mely az egész mennyei udvarnak különös 
örömöt szerez. 

Midőn Szent Mise közben Gertrúd szive 
mélyéből kérte az Urat, hogy jutalmazza 
meg a mi anxánk lelkét mindazért, ami jót 
vele tett, az Ur így szólt hozzá: <<Mindegyi
kőtök úgy pótolja nekem, mivel már szinte 
semmi jót sem tudok megtartani, amit ne 
kellene beleöntenem ebbe a lélekhe». Azután 
szerettel nézett G. apátasszony lelkére s ezt 
mondotta : «Valóban jól volt az kiosztva, 
ami ily nagy hálával térült vissza». Ekkor 
jó anyánk a dicsöség trónja elé borult s a 
következő szavakkal adott hálát Istennek 
lelkileányai hűségeért : «Örök, mérhetetlen 
és változhatatlan dícséret legyen neked édes 
Istenem minden jótéteményedért. És legyen 
áldott az az idő, melyben engem ennek az 
üdvösséges és édes gyümölcsnek vételére elő
készítettél. Életem I st ene, te felelj nekik 
énhelyettem». Erre az Úr így válaszolt : 
«<rg!ilmasságomat megerősítem rajtuk». Most 
az Ur szenLséges kezével két keresztet vetett, 
mellyel a testület mindegyik tagjának a jó 
példa kegyelmét adta, kifelé cselekedetben 
és az isteni szeretet szándékát belül, szí
vükben. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

E. lelkéről, akit a.z úr liliomhoz hasonlított. 

A boldog emlékű G. apátnő halála után 
a tizenkettedik napon meghalt egyik hátra
hagyott lelki leánya is. Ennek elhúnyta. igen 
nagy fájdalmat okozott a szerzetnek, mert 
Isten és az ernberek előtt nagyon szeretetre
méltó volt egyrészt ártatlanságáért, tiszta
ságáért és nagy buzgóságáért, másrészt pedig 
kedves magaviseletéért és a szerzetesi élet
ben mindenki iránt tanusított szelídségéért. 
Ennek halála után Gertrúd szomorúságában 
így szólt az Úrhoz : «Jóságos Uram, _miért 
vetted el tőlünk olyan hamar?)) Az Ur ezt 
felelte : cc~1ikor az én szerelmemnek, G. apát
nőnek temetése volt, gyönyörködtem a szer
zet mélységes áhítatában s mintegy leszáll
tam, hogy a liliomok között pihenjek. Mikor 
láttam ezt az én szememnek oly kedves lilio
mot, kezembe vettem. Azalatt a tizenegy 
nap alatt, míg ujjaim között tartottam, hogy 
letörjem, betegségében megnőtt és csodála
tosan széppé és illatossá erősödött. Azért 
most magamhoz vettem őt és gyönyörködöm 
benne. Ha valaki közületek visszaemlékezve 
arra, hogy minő kedves volt az ő társasága, 
visszakíváurrá őt, de azért fölajánlja az én 
akaratomnak, az olyan édes illatú liliomot 
nyujt nekem, melyet jóságomban százszo
rosan fogok neki viszonozni)). 

Mikor Gertrúd Úrfölmutatáskor testvéri 
szeretettel ajánlotta föl érte Jézus Szívének 
minden hűségét, látta, hogy nagyobb méltó-
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súgra emelkedett, mintha magasabb állásba 
helyezték, fényesebb ruhákba öltöztették és 
kitünőbb szolgákkal tisztelték volna meg. 
Ugyanezt látta mindannyiszor, ahányszor 
ezt a fölajánlást végezte érte. Midőn azt kér
dezte az Úrtól, mi volt az oka annak, hogy 
a boldogult halálküzdelmében arcával és 
hangjával félelmet árult el, a következő vá
laszt kapta : «Az én igen nagy szeretetem 
müvelte ezt vele. Mert mikor néhány nappal 
előbb ugyanabban a betegségben a te imád
ságod által szerette volna megnyerni azt, 
hogy halála után akadály nélkül magamhoz 
vegyem őt és erősen hitt abban az ígéretben, 
melyet tölem teáltalad kapott, örömmel ré
szesítettem őt még nagyobb jótéteményben. 
\livel a fiatal kor ritkán tiszta egészen még 
a kisebb mulasztásoktól is, mint a nem na
gyon szükséges dolgokban való kedvteléstől 
és más hasonlóktóL Öneki is meg ke1lett 
tisztulnia az ilyenektől a betegség fájdalma 
által, minthogy már a dicsőségre hívtam. 
Azt pedig nem engedtem, hogy az ily türel
mesen elviselt szenvedés ne szolgáljon telje
sen örök dicsőségére. Azért megengedtem, 
hogy az ördög tekintete ijessze őt, hogy ez 
tökéletes tisztulására szolgáljon neki és min
den más, ami öt tisztítja, örök érdemévé 
váijon)). Erre Gertrúd azt kérdezte : <<Hol 
voltál azalatt te, kétségbeesettek reménye ?ll 
Az Úr így felelt: «Baljánál figyeltem. De mi
helyt l9lkiharcában megtisztult; azonnal meg
mutattam neki magamat s elvittem őt ma
gammal az örök nyugalomba és dicsőségbe)). 
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r r :\ H M "-\ D I K F E .J E Z E T. 

G. lelkéről, aki a Boldogságo~; Szíiznek volt 
szentelve. 

Ezután elköltözött egy leány, aki gy~r
mekségétöl fogva különös módon a mi Üd
vözítőnk Anyjának volt szentelve. :\'likor 
tehát fáracialmainak bevégeztével az örök 
jutalomra meghivatott s az Egyház szent
ségeivel megerősítve a halállal vívódott, már
már élettelen kezeivel megragadta a feszü
letet és olv mézzelfolvó szavakkal ödvözölte 
a szeniséges sebekel ~ oly bensőséggel adott 
hálát, imádta és csókolta azokat külön-külön 
mindegyiket, hogy csodálatosan meghatotta 
a körülállókat. Különböző rövid imádságok
kal kérle az Ortól, a Boldogságos Szűz Má
riától, a szent angyaloktól és minden szentek
töl bűneinek bocsánatát, mulasztása.inak pót
lását s halálakor való oltalmukat. Végre ki
fáradva egy kis ideig pihent, azután nyu
godtan elszenderült az Urban. Mikor a szer
zet lelkének ürlvösségeért imádkozni kez
dett, megjelent Gertrúdnak az Úr Jézus, 
karjai közölt tartva az elhúnytnak lelkét ~ 
így szólította meg öt : cdsmersz-e engem, 
leányom ?n Gretrúd, midőn ezt látta, arra 
kérte az Urat, hogy részesítse az elhúnytat 
különös jutalomban azért az alázatosságért, 
mellyel szivesörömest szolgált neki és má
soknak is, kikről azt hitte, hogy az Úrnak 
nagyobb kedve telik bennük. Adja meg ezért 
a boldogultnak azt, h9gy az ö kegyelmeikben 
is részesüljön. Az Ur ekkor isteni Szívét 
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nyujtotta az elhúnytnak ezekkel a szavakkal: 
«<gyad most belőlem tele pohárral azt, amirE' 
a földön választottaim által szomjaztáln. 

Másnap Szent Mise alatt úgy látta Ger
trúd, mintha az elhúnytnak lelke az Út· 
keblén pihenne. És mintha j~len volna a 
mennyország Királynéja, az Urnak Anyja 
is és a saját örömeit és érdemeit ajándékozná 
neki. Mikor pedig a konvent eli.~ádkozta 
érte a Halotta_k Zsolozsmáját az Udvözlégy 
Máriával, az Ur Anyja minden egyes szónál 
ajándékokat nyujtott annak a léleknek, 
melyeket az mintegy érdem gyanánt foga
dott. A konvent imádsága közben Gertrúd 
szerette volna megtudni s meg is kérdezte 
az Úrtól, hogy mit követett el emberi gyarló
ságból a megholt, melytől a testből való 
távozása előtt különösen meg kellett tisz
tulnia. Az Úr ezt felelte : «Ez az volt, hogy 
egy kis ideig tetszését találta szépségében. 
Ettől tisztítottam meg őt, mivel előbb meg
halt, mint a konvent az érte való zsolozs
mát befejezte. Épen azért aggódott any
nyira, mert attól félt, hogy nagy kára lesz 
belőle, ha a konvent imádságának segélyé
től meg lesz fosztva. De épen ezáltal tisz
tult meg hibájátóln. Gertrúd most ezt kér
dezte : «De hát nem tisztulhatott volna meg, 
ó Uram, szívbeli törödelem által, mive] 
halálakor minden bűnének bocsánatát kérte 
töled?n Az Úr így felelt: «Azért nem tisz
tulhatott meg ilyen általános bánat által, 
mert egyideig megmaradt a saját fölfogása 
meJlett és nem hallgatott azokra, kik őt 
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tanították. Ezért nagyobb szenvedéssel kel
lett megtisztulnia. Még azért is tisztulás 
várt reá, mert nem akarta fölhasználni min
dig a gyónás kegyelmét. De jóságom meg
bocsátotta ezt neki barátaimnak és az ö 
barátainak jelenléteért, akik gondját visel
ték neki s azon nehézség miatt, amellyel 
kimúlása napján kénytelen volt gyónni, el
engedtem neki minden bűnét, melyet e te
kintetben elkövetett». 

Szent Mise közben offertóriumkor úgy lát
szott, mintha az Úr fölemelné jobbját. Erre 
csodálatos világosság támadt, mely fényt 
árasztott az égre s különösen arra a lélekre, 
mely az Úr keblén nyugodott. A szentek is 
méltóságuk sorrendjében mind hozzáléptek s 
fölajánlották Jézus Krisztus ölébe érdemeiket 
ama lélek érdemeinek pótlására. Gertrúd 
megértette, hogy ez azért történt, mert éle
tében különösen ezt szokta kérni imádsá
gaiban a megholtak számára. Bár az összes 
szentek nagyon barátságosan viselkedtek 
iránta, főképen mégis a szűzek mutattak 
iránta mint társai nagy szeretetet és ked
vességet. Úrfölmutatáskor úgy tetszett, hogy 
az Isten Fia szeplőtelen Bárányka alakjá
ban testét nyujtotta neki. Mikor azt boldo
gan megcsókolta, legott úgy megváltozott, 
mintha az istenség ismeretéből új örömöt 
merített volna. Ekkor Gertrúd figyelmez
tette őt, hogy imádkozzék a gondjaira bí
zottakért. Erre ezt felelte : ulmádkozom 
értük, de semmit sem tudok akarni mint 
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aí\l, amir<'íl látum, hogy az én szerelmea 
Uram akarjan. ccTehát nem használ nekik
kérdezte Gertrúd -, hogy imádságodban 
bíznak?>> Ö így f~lelt : reN agyon is sokat 
használ. Mert az Ur látja kívánságaikat és 
megadja nekünk, hogy imádkozzunk ét'tükn. 
cN ajjon tudsz-e - kérdezte Gertrúd to
vább - valamí különöset kérni a legjobb 
barátnőidért, akik nem fordultak hozzád 
közbenjárúsodért ?n A lélek így felelt : "A m1 
Urunk tennészetes jóságában nagyobb jó
téteményekkel halmozza el őket miérettünk>>. 
«<mádkozzál tehát - mondotta Gertrúd -
különösen azért a papért, aki most épen 
érted misézikn. cd\'eki ebből kettős haszna 
lesz - felelte a lélek -, mert amint az Úr 
tőle elfogadja és rám alkalmazza az üdvös
séges áldozatot, épen úgy visszaárad az
után őrá, az enyémmel gyarapítvan. Erre 
Gertrúd azt mondotta : rcSzavaid, úgy lá
tom, azt bizonyítják, hogy gyümölcsözőbb 
a halottakért mondott Szent Mise, mint a 
másik>>. A lélek így válaszolt : ccAzért a sze
retetért, mellyel a halottakon akar vele se
gíteni, gyümölcsözőbb, mintha más Szent 
Misét mondana csupán papi kötelességből. 
De ha szive az Oristen iránt buzgólkodik 
és így mutatja be a Szent Misét, akkor a leg
gyümölcsözőbhn. Mikor Gertrúd azt kérdezte 
tőle : (rHonnét tudod mindezt, holott földi 
életedben nagyon egyszerű volt a fölfogá
sod ?n ezt a választ kapta : ((Ahonnét Sze nt 
Ágoston mondhatta : Aki egyszer látta az 
Istent, az mindent megtanultn. 
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Egy másik alkalommal, mikor Gertrúd 
piros ruhával ékesen látta ezt a lelket a 
dicsőségben, megké~dezte az Úrtól, hogy mi 
az oka ennek. Az Ur így felelt : ccAmint te
általad megígértem neki, fölöltöztettem öt 
kínszenvedéseimmel azért, mert bár nagy 
szívgyöngeséghen szenvedett, mégsem vonta 
ki magát a szerzet közös munkái alól. S jó
lehet erején fölül dolgozott, nem panaszko
dott türelmetlenül. Továbbá azért, mer·t 
betegségéhen itt-ott némi hiányt szenvedett. 
Előkelőbb fejedelmeim közül annyi szolgát 
adtam melléje akkor, akik különös örömet 
szereznek neki minden hiányért, melyet szen
vedett. Azért a hevesebb fájdalomért pedig, 
melyet egyik karján érzett, oly nagy bol
dogsággal karol át most engem a dicsöség
ben, hogy százszor akkorát is szívesen el
szenvedett volnan. 

Ekkor néhány lélek jelent meg Gertrúd
nak és térdreborultak előtte. Ezek a lelkek 
Gertrúd imádságai által szabadultak ki a 
tisztítóhelyröl, de már többre nem volt szük
ségük. Mikor most azt kérdezte tőlük Ger
trúd, vajjon nyujt-e a szerzetnek valami 
segítséget az, hogy közülük már többen az 
égbe jutottak, így felelte~ neki : ((Nagy segít
ségtekre van ez, mert az Ur mindegyikünkért 
megsokasítja irántatok jótéteményeit». \ii
kor egy másik Szent Misén, melyet nem a 
megholtakért mutattak he, Gertrúd imád
kozott egy lélekért és akkor a dicsőségben 
látta őL :vtegkérdezte tőle, hogy micsodu 
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haszna van ebből a Miséböl, melyet nem a 
megholtakért mondanak. A lélek ezt vála
szolta : <<Mije van a királynénak az ö urá
nak, a királynak javaiból? Én ugyanis most 
egyesülve vagyok a Királlyal, az én Uram
mal és Jegyesemmel úgy, hogy az ö javai
ban valósággal résztveszek, mint ahogy egy 
királyné szokott a király asztalánáh. Legyen 
ezért neki, a királyok Királyának és Urának 
dícséret és dicsöség mindöröktől örökké. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A kegyesemlékíí M.1 énekesnővér boldog 
haláláról. 

Midön a boldogemlékií M. úrnő, a mi 
jámbor énekestestvérünk halálosan megbe
tegedett, kimúlása előtt egy hónappal a tőle 
megszokott újtatossággal és jóakarattal igye
kezett fölkelteni magában a halál emlékeze
tét úgy, ahogy azt G. 2 megírta. Egy vasár
nap azután, midön Krisztus szentséges tes
tének és vérének vételekor utolsó óráját az 
isteni irgalmasságnak ajánlotta, Gertrúd, aki 
épp~n érte imádkozott, látta lélekben, hogy 
az U r az ö egész lelkét isteni erejével magába 
vonta és kis vártatva ismét visszalehelte 
testébe, hogy egyideig még benne marad
jon. Ekkor Gertrúd azt kérdezte: ((Miért 
akarod, Uram, hogy még tovább is a f9l
dön időzzék ?» <<Azért, mondotta az Ur, 
hogy befejezzem azt a munkát, melyet isteni 

1 Mechtild, kiről a l.iber speeialis gt·atiae szól. 
2 Szent Gertrild. 
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intézkedésern szerint ezekben a napokban 
szándékaztarn befejezni. Erre a célra három
féle szalgálatot fog nekem teljesíteni : az 
alázatosság nyugvóágyát, a türelem aszta
lát és az erények játékát készíti el. Nevezet
szerint : mindabban, amit lát vagy mástól 
hall, mindig megalázódik és magát méltat
lannak és mindenkinél kisebbnek tartja. 
Ezáltal kedves nyugalmat szerez nekem szí
vében és lelkében. Azután minden betegsé
gében és bajában örömmel karolja át a tü
relmet és hozzám való szeretetböl szivesen 
viseli minden terhét. Ezzel dúsan megrakott 
asztalt készít nekem. Harmadszor a kölön
böző erények gyakorlása által gyönyörűsé
ges játékkal tölti isteni kedvemeb. Más al
kalommal áldozás előtt kérdezte Gertrúd 
az Ú~tól, hogy mit művel vele, a beteggel? 
Az Ur így válaszolt : HÉdes szeretetének 
mennyegzős termében nyugszom>>. Ez a 
mennyegzős terem, amint Gertrúd megér
tette, az, hogy ámbár mindenféle baj és 
fájd~lom gyötörte M. nővért, mégis bizott 
az Urnak jóságában és meg volt győződve 
róla, hogy mindez Isten irgalmasságától 
származik az ő üdvösségére. Ezért mindig 
hálát adott az Istennek s magát mindenes
tül az ő atyai gondviselésére bizta. 

Midőn M. nővér már a végéhez közele
dett s estefelé naponként tűrhetetlen szív
fájdalom gyötörte, egy alkalommal a körül
álló és nagy fájdalmában résztvevő nővére
ket így vigasztalta : "Ne sírjatok és ne szo
morkodjatok miattam, kedveseim, mert any-
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Hyira fáj nekem a ti vigasztalansagtok, 
hogyha édes Jegyesemnek az volna az aka
rata, szívesen élnék mindig ezekben a fáj
dalmakban, hogy mindenben vigasztalótok 
lehessek''· ~likor egyszer némelyek sürgetve 
kérték, hogy fájdalmának enyhítésére ve
gyen be orvm:ságot, jóságában, ha kelletle
nül is, de engedett nekik. Azonban alighogy 
bevette az orvosságot, rögtön még nagyobb 
fájdalmat érzett. Másnap aztán Gertrúd kérte 
az Urat, hogy a betegnek ezt a jóságát jutal
mazza meg. Az Cr ezt felelte: aAbból a fáj
dalomból, melyet szerelmesem tegnap este 
magának okozott azért, hogy másoknak ké
résére készségesen hevette az orvosságot, 
üdvösséges gyógyítószert készítettem a vilá
gon élő minden bűnösnek é~ a tisztítóhelyen 
szenvedö lelkeknekn. 

Midön a pünkösd után valü utolsóelötti 
vagyis ccSi iniquitates" vasárnapon M. nővér 
halála előtt utoljára áldozott, Gertrúd érte 
való imádságában azt a sugallatot nyerte 
az Úrtól, hogy választottját figyelmeztesse, 
hogy készüljön el a szentkenet szentségének 
fölvételére. Mondja meg neki az ö nevében. 
hogy ezen üdvösséges szentségnek fölvétele 
után maga akarja öt, mint ba1·átjainak leg
gondosabb örzője, saját keblén tisztán meg
óvni minden szennytől, miként a festő a 
legnagyobb gonddal vigyáz a esak nemrég 
befejezett képre, hogy egyetlen porszem 
:<em homályosítt<a el. 7\liktw ezt Ge1trúd meg
mondta n betegnek, ez amin l windig és rnin-
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denben engedelmeskedett elüljáróinak, ezt 
is alázatosan az ő tetszésükre hagyta s ma
gát egészen a Gondviselésre bízta, amely 
sohasem hagyja el azokat, akik benne remél
nek. Az elüljárók azonban, akik a legnagyobb 
tisztelettel voltak iránta, nem kételkedtek 
benne, hogy ő maga legjobb_an tudja már 
előre azt az időt, mikor az U1· akarata sze
rint ett a szentséget föl kell vennie. Mivel 
látták, hogy reájuk_ bízta, azon a napon 
elhalasztották. Az t:r azonban, ki az evan
géliumban azt mondotta: <<Ég és föld el
múlnak, de az én igéim el nem múlnakn,l 
a következöképen igazolta azt az igét, me
lyet választottjához intézett. 

Hétfőn matutinum előtt oly varatlan fájrlal
mak kezdték öt gyötörni, hogy egész biztosan 
a halálküzdelemnek gondolták. Azért rögtön 
papot hívtak s fölvette a kenet szentsé gél, nem 
azon a napon ugyan, de mégis a következő 
napkelte előtt. :\iialatt a pap a beteg sze
meit megkente, Gertrúd imádság közben 
megértette, hogy a legszeretőbb Or isteni 
jóságának nlinden érzelmét, mely mézzel
folyó Szívét valaha megdobogtatta, isteni 
fényének egy sugarával ráirányította a be
tegre s vele neki ajándékozta a maga szent
:;éges szemeinek minden működését. Épen 
azért úgy tetszett, hogy szemei az isteni 
szeretet bőségéből édes olajat árasztanak ki. 
Ebből megértette, hogy az ö érdemeiét•l az 
Úr mindenkinek, aki őt bizalommal P.Pgít-
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ségül hívja, bőséges vigasztalást fog nyuj
tani azért, mert minden ember iránt mindig 
oly kedves és jóságos lelkű volt. Mikor többi 
tagját kenték meg, az Úr hasonlóképen neki 
ajándékozta szentséges tagjai tökéletes cse
lekedeteinek érdemeit. Ajkának megkenése
kor pedig ő maga a lélek iránt való határta
lan szeretetében kegyesen lehajolt hozzá és 
méznél édesebb csókot nyomott jegyesének 
ajakára, mellyel szentséges ajkának min
den gyümölcsét odaadta neki. \·lialatt a litá
niában ezt imádkozták: ((Minden szent Sze
ráfok és Kerubok,_ imádkozzatok érte)), GeJ·
trúd látta, amint a Szeráfok és Kerubok 
karai a legmélyebb tisztelettel és a legna
gyobb örvendezéssel szélváltak, hogy ma
guk között a legmegfelelöbb helyet készít
sék Isten választottjának. Egészen termé
szetesnek találták ezt, me rt hiszen M. nővér 
már a földön al}gyali módra élt szűzi életének 
szentségében. Es az angyalok fölé emelkedve, 
a lelki értelem kegyelemárjait a Kerubokkal 
együtt a minden Bölcseségnek forrásából bő
ségsen merítetLe. A lángoló Szeráfokkal pedig 
azt, aki ((emésztő tiiz>>/ a sz eretet karj aival 
ölelte át. 

Méltó volt tehát, hogy M. nővér ma
gas helyet foglaljon el az angyali Fejede
lemségek között, akik mindenkinél jobban 
megérdemelték, hogy az isteni Fölséghez 
közeledjenek. Mikor a litániában az egyes 
szeuteket külön megnevezték, mindegyikük 

1 Ont. 4, 24. 
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nagy örömmel és tisztelettel fölkelt és a sa
ját érdemeit ~rága ajándékok alakjában tér
denállva az Ur keblére tette le, hogy ajándé
kozza meg velük szerelmesét, az ö örömének 
és dicsőségének növelésére. A kenés befejezte 
után az úr szeretettel karjaira vette M. nő
vért és két napig úgy tartotta, hogy édes 
Szívének sebe a beteg ajka felé nyílott s min
den lélekzetét belöle vette és ugyanabba az 
édes Szívbe lehelte vissza. 

Közeledett végre boldog elköltözésének 
ideje, mikor a sokféle betegség elszenvedése 
után az örök nyugalom .zavartalan álmát 
szándékozott megadni az Ur az ő választott
jának. Szerdán, Szent Erzsébet ünnepének 
vigiliáján nóna előtt szemmel láthatóan be
állt a haláltusa. A konvent a legnagyobb 
áhítattal sorakozott mellette, hogy Krisztus
ban forTón szeretett nővérüket haldoklása 
közben az Egyház imádságaival segítsék. 
Ekkor· Gertrúd - aki forróbb ragaszkodás
sal volt a beteg iránt - látta, hogy_ annak 
lelke kedves leány alakjában áll az Ur előtt 
s minden lélekzetét szentséges oldalsebén 
keresztül rnézzelfolyó Szívébe leheli. Ez az 
isteni Szív a maga végtelen jóságában és 
szeretetében mindannyiszor, ahányszor az ö 
lélekzetét magába•fogadta, szeretetének ha
tártalan bőségéből kegyelmeinek esőjét hul
latta az egész Egyházr?, főképen a haldokló 
mellett jelenlevőkre. Es ez azért volt, mert 
a boldog beteg a jó lsten ajándékából akkor 
különösen tiszta szándékkal és forró szere-
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teltel volt eltelve núnden élő és megholt 
iránt. 

~Iikor a Salve Reginá-t énekelték, ezen 
szavaknál : «Azért szószólónb - Istennek 
beteg választottja gyöngéden megszólította 
a Szűz Anyát, neki ajánlotta nővéreit, kiket 
elhagyni készül és kérte, hogy őérette vegye 
öket különös szeretetébe. Amint maga életé
ben amennyire tehette, mindnyájuknak jó
akaró és készséges szószólója volt, úgy most 
halála után ö. az irgalmasság Anyja kegyes
kedjék vele együtt Fiánál közbenjárója 
és szószólója lenni a testületnek. A szepM
telen Szűz a legkészségesebbnek mutatko
zott rá s gyöngéd kezeit a beteg kezei felé 
terjesztve, a rábízott szerzet gondját átvette 
annak kezéből. Mikor az «Üdvözlégy Jézus 
Krisztus)) kezdetű rövid kis imádságot mon
dották, ezen szavakr~ : «édes élet» - úgy 
tetszett, mintha az Ur Jézus istenségének 
bőségéből meghintette volna jegyesének út
ját, hogy annál kedvesebben és gyöngédeb
ben vonhassa öt magához. 

Ilymódon M. nővér egész nap haláltusá
ban feküdt és semmi mást sem mondott, 
min t csak ezt : <<Jóságos Jézus, jóságos J é
zus)). Ezzel nyílván megmutatta. hogy meny
nyire be van szívébe vésödve az, kinek nevét 
a halál gyötrő fájdalmai· között is folyton 
oly szeretettel hordta ajakán. Midön az 
egyes nővérek magukat és különféle szüksé
geiket buzgón imádságába ajánlották, mivel 
többet nem tudott szólni, legalább halka11 
:<usogta : «Szívese.n, ... igen>>. Ez mutatt H, 
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hogy mily szerelettel ajánlja a jó lstennek 
mindazt, amit rábíztak. Gertrúd még azt is 
észrevette, hogy a beteg minden tagjából, 
melyben fájdalmat érzett, fehér gőz jött ki, 
mely lelkét érintette, csodálatos módon meg
tisztította mit1den szennytől és az örök bol
dogságra alkalmassá tette. :\iindezeket ti
tokban akarta tartani, hogy magát - mint 
akinek ez a kinvilatkoztatás történt - el 
ne árulja. Ez azonban ellenkezett a jó Isten 
akaratával, kinek ••dicsősége, ha beszédjét 
kinyilatkoztatják»1 s aki azt mondotta : 
"Amit fülbe súgva hallotok, hi1•dessétek a 
háztetőkről». 2 Szent Erzsébet vesperája alatt 
úgy látszott, hogy a beteg mindjárt meghal. 
A konventet tehát azonnal kihívták a kar
ból s a beteg mellett újra elkezdték a «Köl
tözzél ki e világból keresztény lélek'' -
imádságokat.. Gertrúd azonban minden külsö 
és belső erőfeszítése ellenére sem tudott egy 
szót sem megérteni abból, ami a beteg körül 
történt. Beismerte hibáját, megbánta és 
fogadást tett a jó Istennek, hogy egyedül 
az ö dicsöségére és felebarátainak vigaszta
lására szívesen nyilvánosságra hozza mind
azt, amit neki kinyilatkoztat. 

Kompletói·ium után megint s most már 
harmadszor úgy látszott, hogy a betegnek 
vége van. Ekkor Gertrúd elragadtatásában 
látta, hogy a beteg lelke ismét gyöngéd, 
szeretetreméltú leány alakjában, kit a hosz-

1 Péld. 25, 2. 
2 Máté 10, 2í. 



szas szenvedések új ékességgel ruháztak föl, 
élénk mozdulattal Jegyesének, Jézus Krisz
tusnak nyakába borult s kedveskedve át
karolta öt s minden egyes sebéből mint a 
méh a különféle virágokból - különös 
gyönyörűséget szívott magá~a. Mikor ezt a 
responzóriumot olvasták: ((Üdvözlégy ó J e
gyes, sz ü zek Királynéja, tövis nélkül való 
rózsan - a dicsőséges Szűz ... , a beteg 
lelkét még jobban előkészítette és még alkal
masabbá tette arra, hogy az Isten!Jen való 
boldogságat élvezhesse. Erre az Ur Jézus 
Anyjának érdemeiböJ és abból a méltóságból, 
mellyel ö maga érdemelte csak meg, hogy 
Anyának és Szűznek nevezzék s az is legyen, 
csodásan ragyogó drágaköves ékszert -vett 
s a beteg keblére helyezte. Igy azzal a külö
nös kiváltsággal ajándékozta meg M. nővért, 
hogy Szűz Anyához hasonlóan öt is anyá
nak és szűznek nevezzék, mert tiszta buz
galmával sokak szívében adott életet emlé
kezetének. 

Szent Erzsébet ünnepének éjtszakáján, 
midőn már megkezdték a matutinumot, 
Isten választottja ismét úgy megváltozot1, 
hogy azt hitték : mindjárt kileheli lelkét. 
Azért abban hagyva a matutinumot, a kon
vent a szokott módon gyorsan köréje gyűlt. 
Ekkor istenségének fényében ragyogva, di
csőséggel és méltósággal koronázva meg
jelent az Úr és a beteg Jelkét a leggyöngédebb 
szeretettel így szólította meg : ((Most, szerel
mem fölmagasztallak rendi nővéreid színe 
elött, vagyis ennek a nekem olyannyira 
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kedves testület nek jelenlétébew). Erre leír
hatatlan módon üdvözölte a boldog lelket 
szent testének minden egyes sebével és pedig 
úgy, hogy mindegyik seb négy módon szólí
totta meg öt : édes hanggal, kedves lehellet
tel, bőséges harmattal és ragyogó fénnyel. 
Az édes hang mindazokat a szavakat jelen
tette, melyeket M. nővér egész életében 
buzgó áhítattal a jó Istenhez, vagy a jó 
Istenért felebar·átainak javára mondott. A 
esodálatos lehellet mindazokat a vágyakat 
jelentette, melyeket Isten dicsöségére Isten 
után, vagy pedig Istenért az emberiség 
java után érzett. A bőséges har·mat minda?.t 
a vonzaimat fejezte ki, melyet valaha Isten 
iránt, vagy lstenért valamely teremtmény 
iránt táplált. Végre a ragyogó fény a külön
féle szenvedéseket jelentette, melyeket gyer
mekkorától mostanáig testben és lélekben 
elviselt. Mindez a Jézus Krisztus szenvedé
seivel való egyesülésben minden emberi mér
téken fölül megnemesülve, lelkét megszen
telte és az isteni dicsöséghez tette hasonlóvá. 

A mennyei örömök ilyen gyönyörűségé
ben nyugodva, lelke ez alkalommal sem szállt 
el, hanem még kiválóbb javak után áhíto
zott, melyeket Szerelmese fog neki készíteni. 
Az Úr azonban isteni áldásának bőséges 
har·matával hintette meg az összes jelenlevó
ket s így szólt : ((Igazán nagy örömöt szerez 
nekem a szeretetnek az az édessége, hogy 
szeretett szerzetemnek minden tagja jelen 
van ezen az én kedveltemnek, M. nővérnek 
megdicsőülésénéL Ezért az égben minden 
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:;ze11lek :,;zíne előtt oly nagy lisztességük 
lesz, mint aminövel a három kiválaszloU: 
Péter, Jakab és .J á nos fölülmúlja a többi 
apostolt azért, hogy a hegyen színváltozá
somon jelen voltak. Gertrúd most ezt kér
deztl': «Mit használhat Uram áldásod és 
kegye>lmeidnek bőséges beléjük öntése azok
nak. <'lkik ezt bensöképen nem ízlelik meg 
és így nem érzik ?n Az lír így válaszolt : «Ha 
valakinek egy úrtermékeny gyümölcsös kertet 
ajándókoz, nem ismerheti meg mindjárt a 
gyümölcsök ízét, l1anem várnia kell, míg 
megémek. Hasonlóképen: az, akibe kegyelmi 
ajándé>kokat öntök, nem érzi nyomhan a 
belső gyönyörűség ízét, hanem csak akkor, 
mikor a külsö erények gyakorlatával a földi 
örömök héját teljesen összetörte s a belső 
édesség magvát méltóvá lett megízlelnin. 
Ekkor üdvösséges áldásban részesülve, a 
konvent ismét a karba ment és befejezte a 
kompletóriumot. 

_ l\1 i kOl' a tizenkettedik responzóriumo t 
<cO lámpan1 énekelték, úgy tűnt föl, hogy a 
beteg lelke a Szentháromság színe előtt áll 
s buzgón imádkozik az Egyházért. Erre az 
Atyai~ten ugyanazon szavakkal üdvözölte 
öt: c<Udvözlégy választottam, kit szent éle
ted példajáért igazán neveznek az «Egyház 
lámpúján-nak, aki a világosság fényét, vagyis 
az imádságnak gazdag áldását ára_~ztja az 
egész világra». A Fiú így folytatta: "Orvendj, 

1 ~?.o>nt Erzsébet z~olozsmájából. 
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én jegyesem, kit valóban mondanak «a ke
gyelem orvosságán-nak, mert. a te imádsú
godra sok bűnös lélek bőségesebben nye1·i 
vissza az elvesztett kegyel!:fletn. A Szent/élek 
pedig így magasztalta: «Udvözlégy szeplő
telenem, kit méltán neveznek a «hit táplálé
kán-nak, mert a hit ereje táplálékot nyer és 
megerősödik mindazok szívében, akik áhí
tatos hittel fogadják azt, amit én benned 
lelkileg művelek)). Ezután az Atyaisten min
denhatóságából megadta M. nővérnek, hogy 
mindazoknak, kik emberi gyal'ióságból fél
nek és nem bíznak még teljesen az isteni 
jóságban, biztonságos oltalmat nyujtson. 
A Szentlélek is megajándékozta öt azzal, 
hogy isteni szeretetének tüzéből a kevésbbé 
buzgókat hevílse. Azután az Isten Fia meg
engedte neki, hogy az ő szentséges kín
szenvedésével és halálával egyesülve, Ort'OS

ságot nyujtson mindazoknak, kik bűnben 
sínylődnek. Ekkor az angyalok és szentpk 
sokasága tisztelettel fölemelte őt az Úr 
előtt és csengő hangon énekelte: <<Istennek 
hősége, gyümölcstermő olajfa, kinek tiszta
sága világoskodik és cselekedetei tündök
leneb.1 Ezen szavakkal : «kinek tisztasága 
világoskodikn, - magasztalták azt az édefi 
nyugalmat, mellyel az Úr M. nővér lelké
ben megpihent. Ezen szavakkal pedig : «cse
lekedetei tündöklenek11 - minden cseleke
detének dícséretreméltó és tiszta szándé
kát. 

1 Fgyancsak Szent Erzsébet zsolozsmájáhól. 
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Elérkezett végre az a várva-várt pillanat, 
melyben Jézus Krisztusnak választott je
gyese tökéletesen fölkészülve, a mennyegzős 
terembe léphetett. Ekkor maga a fölségnek 
Ura örömtől áradozva, istenségének fényé
vel egészen körülragyogta M. nővért és 
édes hangon így szólt : «Jöjj, Atyám áldotta 
és vedd az országot, melyet számodra készí
tettemn. Azután : «Kelj föl, siess kedvesem 
és jöjj !>) Ezzel figyelmeztette M. nővért 
arra a kegyes ajándékra, hogy pár évvel 
ezelőtt ugyanezekkel a szavakkalSzívét adta 
neki a szeretetnek és minden gyönyörűség
nek és vigasztalásnak zálogául, 1 melyekben 
azóta folyton részesítette öt. Azután kegye
sen üdvözölte őt és így szólt hozzá : «Hol 
van az én ajándékom ?)) .M. nővér erre a 
szívét két kezével megnyitotta az Úr Szíve 
felé, amely hasonlóképen nyitva volt őfeléje. 
Az C r pedig a maga Szentséges Sz ívét .M. 
nővér szívére illesztette és istenségének ere
jével egészen egyesítette öt magával s bol
dogan részesítette őt dicsőségében. 

Mialatt a nővérek szokott módon végez
ték a megholtért a lelkét lstennek ajánló 
imádságot, megjelent az Úr dicsöségének 
fönségében s az elhúnytnak lelkét kedves
kedve nyugtatta keblén. E szavakra: «Jöjje
tek segítségére lstennek szentjei, jöjjetek ide, 
Urunknak angyalai s vegyétek föl lelkét)) -
az angyalok látva, hogy az Úr már oly 
kegyesen magához fogadta őt és olyannyira 

1 V. ö. Szent Mechtild II. 2. f. 
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megtisztelte, térdethajtottak az Úr előtt, 
miként a fejedelmek, kik a császártól birto
kot kaptak. Az angyalok azután visszavették 
érdemeiket, melyeket a szentkenet alkal
mából M. nővér érdemének növelésére föl
ajánlottak s amelyek most Jézus Krisztus 
érdemei által megkétszerezödtek és meg
nemesedtek. Ugyanígy tettek a szentek is 
mind, mikor a litániában nevüket említették. 
Most Gertrúd figyelmeztette M. nővér lelkét 
arra, hogy imádkozzék jóbarátainak fogyat
kozásaiért. Erre a lélek így válaszolt : «Az 
igazság fényénél most már világosan meg
ismerem, hogy minden szeretetem, melyet 
a földön valaki iránt érezhettem, alig egy 
csepp a tenger vizéhez képest, ha össze
hasonlítom azzal a szeretettel, melyet az 
isteni Szív érez irántuk. Azt is látom, meny
nyire hasznos az Úrnak az az intézkedése, 
hogy eltűr az emberben bizonyos hibákat, 
mellyekkel az alázatosságban gyakorolhatja 
magát és így napról-napra előrehaladhat 
az üdvösség útján. Azért én egyetlen gon
dolattal sem akarhatok mást, mint amit 
Uramnak mindenható bölcsesége az ö szent 
tetszése szerint minden egyes emberre elha
tározott. Az isteni jóságnak ezen bölcs intéz
kedése egész valómat dícséretre és hála
adásra ragadja. 

Másnap az első gyászmise alatt _úgy lát
szott, hogy Isten választottja az Ur Szívé
böl aranycsöveket vezetett mindazokhoz, 
akik őiránta különös áhítattal viseltettek. 
Ezekkel a csövekkel Isten Szívéböl maguk-
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hoz vonják mindazt, amit óhajtanak és pedig 
a következő szavak kíséretében : «Arra a 
szeretetre, mellyel választottaddal, M. nő
vérrel, vagy választottaid közül bárkivel 
valaha jót tettél vagy tettél volna, ha őket 
reá alkalmasnak találod és még tenni fogsz 
az égben vagy a földön, hallgass meg, kegyes 
Jézusom, az ő és minden választottaid érde
méértn. A Szent Ostya fölmutatásakor pedig 
úgy látszott, hogy az a boldog lélek az 
Ostyával együtt magát is föl akarta ajánlani 
az Atyaistennek örök dicsőségére, az emberi
ség üdvéért. Azért Istennek egyszülött Fia, 
aki a választottak óhajtásainak semmit sem 
tud megtagadni, egészen magába vonta M. 
nővér lelkét és magával együtt fölajánlotta 
öt az Atyaistennek. Ezen egyesüléssei az 
égben, földön és a tisztulathelyen minden
kinek üdvéi megkétszerezte. 

Egy másik alkalommal, mikor M. nővér 
ismét megjelent dicsőségében Gertrúdnak, 
ez megkérdezte tőle, mi nyeresége van abból, 
hogy szívbeli jóbarátnői a következő anti
fónát : ((Akiből minden, aki által minden, 
akiben minden, őneki dicsőség mindörökkén 
- annyiszor imádkozták el érte, ahány 
napig élt a földön és annyi énekes Szent 
:Misét mondottak a Szentháromságról, ahány 
éves volt, - dícséretül, magasztalásui és 
hálaadásul mindazon jótéteményekért, me
lyekben részesült. M. nővér ezt válaszolta: 
~<Az antifónáét·t annyi virággal ékesített föl 
az én Uram, ahányszor elénekelték s belőlük 
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éltetö illatot szívok magamba az ő rnézzel
folyó Szívéből. A Szent Misékért pedig azt az 
ajándékot adta, hogy minden dicsőítésre, 
mellyel öt magasztalom, fűszeres illat üdít. 
föl és gyönyör·űséggel árasztja el lelkemnek 
minden érzékétn. 

Ö T Ü D l K FE J E Z E T. 

:\1. és E. nővérek lelkéről. 

Két nemes származású, de érzületben 
még nemesebb, test szerint is testvérek, 
de lélekben és erényekben még rokonabb 
leányok, miután gyermekkorukat ártatlan
ságban töltötték, a szerzetes erényekben 
illatozva, buzgón végzett noviciátusuk alatt 
hivattak el a világból a halhatatlan J egyes 
mennyei termébe. Az első Nagyboldogasszony 
ünnepén költözött el. Az érte imádkozó 
Gertrúdnak nagy fényességben és ragyogó 
ékességben jelent meg a dicsőség Királyának, 
Jézus Krisztusnak trónja előtt. Azonban 
igen nagy szomorúsága lehetett, mert arcát 
eltakarta és szemét nem merte fölnyitni, 
sem pedig az ily nagy Fölség dicsőségéhez 
fölemelni. Midőn ezt Gertrúd észr·evette, a 
szeretet buzgóságában így szólt az Úrhoz : 
«Jóságos Istenem, miért engeded, hogy ez 
a te kedves leányod idegenként álljon mel
letted és nem boldogítod őt öleléseddel ?>> 
Erre úgy látszott, hogy az Úr kedves nyájas
sággal átölelésére nyujtotta ki jobbját. A lé
lek azonban fájóan gyöngéd tisztelettel 
vonta el magát tőle. Gertrúd ezen nagyon 
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esodálkozott és így szólt a lélekhez : <<Miért 
vonod vissza magadat ilyen szeretetreméltó 
J egyesnek boldogító ölelése elől?>> A lélek 
így felelt : <<M ivel még nem tisztultam meg 
egészen. Egynéhány szeunyfolt éktelenít még. 
Úgy van tehát rendjén, hogy bár szabadon 
járulhatnék hozzá, magamat mégis önként 
visszavonjam, mivel tudom, hogy még nem 
illek az én dicsőséges szerető Uramhoz>>. 
«De hát hogy lehet ez - kérdezte Ger-trúd 
-, mikor úgy látszik, hogy már megdicsőülve 
állsz az Úr jelenlétében?)) A lélek így felelt: 
«J ó lehet, minden teremtmény jelen van 
Isten előtt, mégis minden lélek abban a 
mértékben közeledik hozzá, amint előre
halad t a szeretetben. Azt a boldogságat 
azonban, melyet a lélek az istenség boldogító 
látásában és birtoklásában teljes jutalomként 
nyer, mindaddig nem képes elviselni, míg 
a legkisebb szennyfolttól is meg nem tisztul. 
Csak így - egészen tisztán - léphet be 
Ura örömébe. 

Egy hónap mulva ennek a megholtna.k 
testvére, E. is haldoklott. Gertrúd, miután 
sokat imádkozott érte, halála után kis idő 
mulva lelkét egy megvilágított helyen látta 
fiatalleány alakjában. Piros ruhába volt 
öltözve, hogy bemutassák a Jegyesnek. 
Mellette gyöngéd ifjú alakjában megjelent 
az Úr és öt sebéből a léleknek mind az öt 
érzékét csodálatos édességgel üdítette föl 
s kedveskedéseivel vigasztalta. Erre Gertrúd 
így szólt az Ürhoz : ((Mit jelent az, hogy 
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amikor te, minden vigasztalásnak Istene oly 
kegyes jósággal vagy jelen, ennek a léleknek 
szomorú arca valami nagy belső fájdalmat 
árul el ?n Az Ú r ezt válaszolta : ((Ez az én 
jelenlétem, mivel csak emberségem gyönyö
rűségét nyujtom neki, nem tudja öt teljesen 
megvigasztalni. ·Hisz ezáltal csak azt a 
vágyódását és buzgóságát jutalmaztam meg, 
mellyel halálos ágyán kínszenvedésem iránt 
viseltetett. De majd azutún, mikor már meg-
tisztult élf'tének mulasztásaitól, boldogító 
istenségem jelenlétében tökéletesen meg
vigasztalódih Gerttúd ekkor azt kérdezte : 
((Hogy lehet, hogy nem engesztelte ki eléggé 
elmúlt életének núnden mulasztását az a 
buzgóság, melyet halálos ágyán tanusított, 
mikor a Szentírás azt mondja, hogy aszerint 
lesz az ember ítélete, aminőnek öt élete 
végén találod?" Az (1,. ezt felelte: ''Mikoi' 
az ember ereje fogytán halálra válik, akkor 
már élete is végéhez é1·t, me rt erejével 
máJ• semmit sem tehet, hanern es upán csak 
akaratával. Akinek én akkor önkéntes jósá
gomból jóakaratot és vágyodást adok, az 
még elörehalad. Ez azonban már nem bírja 
a korábbi mulasztások núnden vétkét tel
jesen lemosni, ahogy az ember jóakarattal 
megjavíthatja életét akkor, <~mikor még
egészséges és teljes erejének birtokában 
vann. - ((De hát a te kegyes irgalmasságod, 
-- kérdezte tovább Gertrúd, - nem tudná 
mulasztásainak minden akadályától meg
szabaditani ezt a lelket, kinek gyermekségé
től fogYa szeretö szívet és jóakaratot adtál 



minden ember iránt í'» Az Úr így felelt : 
«Szívének szeretetét és jóakaratát bőségesen 
meg fogom juLalmazni. De igazságasságom 
megköveteli, hogy előbb minden szenn:vtöl 
megtisztulj on)). 

Az Úr· ekkor núntegy kedveskedve meg
fogta a leány állát és így szólt hozzá : 
"J egyesem ebben a dologban sz ívesen hajol 
meg igazságasságom előtt, mert ha megtisztu l, 
istenségem dicsősége tökéletes vigasztalással 
fogja öt eltölteni)l. Midön a lélek ezekre a 
szavakra derült arccal intett, az Ür mintegy 
az égbe vonult vissza, míg a lélek ugyanazon 
a helyen maradt egyedül s minden erejével 
törekedett a magasba emelkedni. Azáltal, 
hogy egyedül maradt, megtisztult attól a 
leányos könnyelműségtöl, hogy olykor nagyon 
szívesen időzött az emberek társaságában. 
Azáltal pedig, hogy oly fáradságosan töre
kedett fölfelé, megtisztult attól a lustaságtól, 
melynek testi betegsége miatt néhanapján 
engedett. 

~1ás alkalommal, mikor Szent Mise alatt 
Gertrúd ezért a lélekért imádkozott, Úr
l'ölmutatáskor így szólt: <<Uram, szentséges 
Atyám, fölajánlom neked ezt a Szent Ostyát 
őérette mindazok részéről, kik az égben, 
a földön és a tisztítóhelven vannak... Ekko1· 
ez a lélek ismét megje'tent neki egy kissé 
fölemelkedve a levegőben és mintha meg
számlálhatatlanul sokan, kik előtte téi-
deltek, a Szent Ostya alakját emelték volna 
föl mind a két kezükkel. Ez a léleknek 
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csodálatos előmenetelére és kimondhatatlan 
gyönyörűségére szolgált. Erre Gertrúdhoz 
így szólt a lélek : «Most valóságban tapasz
talom, mily igaz az amit a Szentírás mond, 
hogy nincs az emberben még oly csekély 
jó sem, mely jutalmat ne nyerne, sem pedig 
vétek, mely meg nem tisztulna, vagy a 
halál elött, vagy a halál után. Azért, hogy 
szívesen áldoztam, most nagy hasznot merí
tek az értem fölajánlott Oltári Szentségböl. 
Azért, hogy szíves jóindulattal voltam min
den ember iránt, most annál könnyebben 
segít rajtam az az imádság, melyet értem 
mondanak. Söt, mindezekért még külön
külön örök jutalmat is várok az égben)). 
Eközben úgy tűnt föl, mintha az Egyház 
imádságaitól segítve, az a lélek följebb emel
kednék a levegőben. Mikor pedig a ne~i 
kitűzött határhoz ért, tudta, hogy az C r 
irgalmának bőségében a dicsöség koronájá
val jön elébe és az örökké tartó ö•·ömbe 
vezeti be öt. 

HATODIK FEJEZET. 

8.1 lelkéről, kinek nyugvóhelyét Gertrúd 
az fr keblén előre látta. 

:\1ikor a boldog emlékű idősebb S. asszony 
fölvette a szentkenetet, Gertrúd öt \liatyán-

1 Valószinűleg Sophia !Zsól'ia), :\Iansfelu Iler
mann leánya. Idősebbnek azért nevezi, hog,\· meg
különböztesse öt attól a másik Zsófiától, aki Hac:ke
horn Gertrúd után apátnö lett. 



kot mondott érte és utoljára Jézus Krisztus 
szent oldalsebéhez imádkozott, hogy a belőle 
kifolyt vízben tisztítsa meg minden szenny
töl és drágalátos vére által ékesítse föl öt 
nünden erénnyel. Ekkor S. asszony úgy 
jelent meg előtte, mint gyö~ge leányka, 
fénykoszorúval ékesítve. Az l;r pedig bal
kezével átkarolta öt s kegyesen megcsele
kedte lelkében azt, amit tőle Gertrúd kért. 
Azonban megértette Gertrúddal azt is, hogy 
S. asszony kis ideig még életben fog maradni, 
hogy betegségével jóvátegyen egy vétket, 
melyet az engedelmesség ellen követett el 
azzal, hogy egy beteggel a mege.':lgedettnél 
többet érintkezett. Igy is történt. Ot hónapig 
élt még s néha annyira szenvedett a beteg
ségtől, hogy rnindenki előtt nyilvánvaló lett, 
mily vétekért kellett eleget tennie. S. asszony 
azon a napon azonban mennyei vidámságot 
mutatott s szemmel látható volt, hogy az 
(r,, kegyelmével meglátogatta öt. Többször 
igyekezett is elmondani Isten ajándékát, 
melyben részesült, de nem tudta kifejezni, 
mivel érzéke fölmondta a szolgálatot. l\tikor 
Gertrúd - akinek a jó hten kinyilatkoz
tatta azt a kegyelmet, - a többiek között 
szintén a beteg mellett volt, az nevén 
szólítva öt s kezeit feléje nyujtva így kiál
tott föl : C<Mondd el helyettem, hisz te 
tudod !n Midön azután Gertrúd nüntegy 
tl'éfálva elkezdte a beszédet, a beteg magá
tól folytatta. Mikor azonban mások talá
lomra valamit hozzáadtak, ö állhatatosan 
tiltakozott. Szilárdan meg volt győződve 

5:1R 



arról, hogy az Ur megbocsátotta minden 
bűneit és erényekkel fölékesítette öt. 

Öt hónappal késöbb - a halála elötti 
napon - megjelent az Cr a betegnek, 
olymódon, mintha keblén nyugvl>helyPt 
készítene számára, melynél különösen ügyelt 
a tisztaságra és a puhaságra, hogy kényPI
metlen ne legyen a betegnek. Ez pedig 
núntha vékony felhőbe burkolva az lJr 
balján fek~dt volna. Ekkor Gertrúd így 
szólt az Urhoz : ccNem való Uram, ilye11 
dicsőséges helyre az, aki még ilyen felhöbr 
van burkolvan. Az Úr ezt felelte : HAzért 
hagyom itt egy kis időre, míg aztán teljessen 
megtísztulva méltó helye lesz nálam». Igy a 
beteg haláltusája egész nap és egész éjjel 
tart<?tt. Gertrúd másnap reggel látta, hogy 
az Ur derült arccal a beteghez hajolt, az 
pedig mintegy az Urral szem ben fölemelkedett. 
Ekkor Gertrúd kérdezte : «Vajjon jössz-e 
már, Uram, mint irgalmas Atya e vigasztalan 
lélekhez ?n Az Ú r szelíden igenlőleg intett 
fejével és így adott biztos választ Gertrúd 
kérdésére. ~emsokára, hogy S. asszon~· 
meghalt, látta Gertrúd, hogy lelke- ugyan
olyan kedves leányka alakjában, mint előbb 
-, hófehér ruhában rózsákkal ékesítve, 
örömmel szállt föl a számára már elkészí
tett nyugvóhelyre: az Ur Jézus keblére. 
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HETEDIK FEJEZET. 

M.1 nővér boldog haláláról. 

Mikor a boldog emlékű M. nővér utolsó 
órájához közeledett és Gertrúd a többiekkel 
együtt imádkozott érte, így szólt az Úrhoz : 
«Jóságos Istenem, rniért nem hallgatod meg 
érette való imádságunkat ?n Az Úr ezt 
válaszolta: ((Lelke annyira elszakadt olin
dentől ami emberi, hogy emberi módon 
már nem nyerhet tőletek vigasztalástn. 
((Ugyan miért))' kérdezte Gertrúd. Az (Tr így 
feleJt: ((Titkom van most benne, mint ahogy 
egykor volt velen. Mikor Gertrúd azt kéJ·
dezt~, hogyan fog elválni lelke a testétől, 
az Ur ezt mondotta : «Fönségem magába 
fogja öt vonn il). - «Milyen halállal hal meg?)) 
- kérdezte tovább Gertrúd. dsteni erőmmel 
J'ölszívom őt, - válaszolt az Ür -, mint 
ahogy a forró nap fölszárítja a harmat
cseppetn~ Mikor most azt kérdezte Gertrúd, 
hogy miért engedte öt külső érzékeiben 
tévedni, - az Úr így felelt: ((Hogy meg
tudják, hogy inkább a belsőben működöm, 
mint a fölszínenn.- Gertrúd : «A te kegyel
med könnyebben meggyőzbette volna erről 
mindenkinek szívétn. - Az Úr azonban 
így felelt: «Hogyan vegyék a kegyelmet 
azok, akik ritkán, vagy sohasem fordulnak 

1 Mechtild nővérről van szó, aki éveken át Magde
burgban élt mint beguina, azután Helftában apáca 
lett, hol 12 év mulva jámbor halállal hall. meg. 
Tőle származik a Lux fiuens divinitatis (Az i"tenség 
kiáradó fénye) c. jeles könyv. 
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befelé, ahol a kegyelem beáradása szokoit 
történni?)) 

Gertrúd ezután arra kérte az Urat, hogy 
a boldog M. nővért legalább halála után 
tüntesse ki a csodák ajándékával a maga 
dicsőségére, az ö isteni kinyilatkoztatásainak 
bizonyságául és a hitetlenek elhallgattatá
sára. Ekkor az Úr két ujja közé fogta 
M. nővér könyvét, így szólt: «Vajjon fegy
verek nélkül nem biztosíthatom a diadalt? 
Mikor szükség volt rá, jelekkel és csodákkal 
bírtam hódolatra a nemzeteket és országo
kat. J elenleg azonban könnyen módjuk
ban áll a hit azoknak, kik a kegyelem 
hatását saját tapasztalatukból ismerik. De 
nemcsak azokat tűröm el, akik ezeknek 
az írásoknak ellenmondanak. Végre azon
ban rajtuk is, mint a többieken, győzelmet 
aratok)). Közben Gertrúd érezte az isteni 
jóság édességét, amellyel fogadja az Ü r 
azt, ha készséggel elhisszük, hogy az isteni 
kegyelem bőségét nem az emberek érdemei, 
hanem az isteni Szív határtalan szeretete 
sz er int osztogat j a választottainak. 

Mikor a boldog emlékű M. nővér a szent
kenetben részesült, Gertrúd látta, hogy az 
Úr Jézus kezével megérintette a beteg szí
vét és így szólt: <<Ha majd ez a lélek a test
től megválva eredeti forrásába elmerül, bol
dogságom dagadó árjait bőségesen kiárasz
tom mindazokra, kik szeretettel vannak itt 
jelem. Mikor a beteg haldoklott és Gertrúd 
hosszú ideig imádságba merült, megértette, 
hogy az Úr hármas jótéteményben részesíti 
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az össze;; jelenlévőkeL Az első az, hogy min
denkinek helyes kívánságát teljesíti. A má
sodik, hogy mindenkinek, aki saját hibái
nak megjavilásán munkálkodik, fáradhatat
lan segítője lesz. Ezt a kettőt ezután M. nővér 
érdemeiért ezen a helyen könnyebben meg
nyerik. A harmadik jótétemény végre az 
volt, hogy kiterjesztett kézzel bőséges áldást 
adott a jelenlévő nővérekre. ~1ikor Gertrúd 
ezekről nagy hálával elmélkedett. meg
jelent a beteg fejénél a seregek Ura, a 
dicsöség Királya s a beteg lehelletét, 
mely szájából aranyfényű szivárványként 
emelkedett az isteni Szív felé, baloldalról 
fogta föl. Míg ezen látvány gyönyörűsége 
huzamosabban lebilincselte Gertrúdot, köz
ben elénekeltek két zsoltárt : tdstenem, Iste
nem, tekints reám»1 és ((Hozzád kiáltottam, 
Uram, én Istenem».2 Ennek végeztével az 
Úr csodálatos szeretettel hajolt le a beteg
hez, mintha meg akarná öt csókolni. Majd 
egy kis idő mulva megint fölemelkedett s 
azután ismét ugyanúgy tett. 

Később, mikor a könyörgéseket mondot
ták, ezen antifóna alatt : ((Hogy téged lás
sunk» - bíborruhába öltözve megjelent a 
Szüzanya, szeretettel hajolt Fiának jegye
sére s gyöngéd kezével megigazította a be
teg fejét, hogy lehellete annál egyenesebben 
jusson az isteni Szívhez. Midőn pedig ezt a 
kis imádságot mondották: «Üdvözlégy Jézus 
Krisztus, az Atyának igéje» - megjelent az 
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lJr csodálatos fényességben. Isteni arca ra
gyogó volt, mint a verő nap. Gertrúd a cso
dálattól elragadtatásba esett. Mikor rövid 
idő mulva magához tért, látta, hogy amenny
országnak tündöklő rózsája, a Szűzanya, 
Fiát a Jegyest, örvendezve üdvözölte új ará
jával való boldog egyesülése alkalmával, akit 
kedvesen átölelt és szeretettel megcsókolt. 

NYOLCADIK FEJEZET. 

Gertrúd forró vágya a. halál utáu. 

Szent Márton ünnepén ezen antifóna köz
ben : «Szent Márton halálát ... H - forró 
vágy ébredt Gertrúd szívében és így szólt 
az Ürhoz: «Ö Uram, mikor cselekszel velem 
hasonlóképen?)) Az Úr így t"elelt: ((Nagyon 
hamar el akarlak ebből az életből vennil>. 
Ezen szavakra Gertrúd vágytól égve kiván
kozott föloszJani és Krisztussal lenni, jó
lehet azelőtt nem volt rá különösebhen 
gondja. Húsvét utáni szerdán, mikor a szent
áldozás pillanatai_ban így szólította meg és 
üdvözölte öt az Ur : «Jöjj, választottam, én 
beléd helyezem trónomat>). Ezen szavakból 
Gertrúd megérezte, hogy elérkezett az az 
óra, melyre vonatkozólag Szent Márton ün
nepén e szavakat hallotta: «Nagyon hamar 
el akarlak ebből az életből venni ... )) És 
hozzátette az Úr : <<Azon idő alatt, mellyel 
a mai napot túléled, igyekezzél ne magadnak 
élni, hanem vágyakozásod szerint az én di
csőségemet keresd mindenben)). Mivel ki
múlása egyidőre halasztást szenvedett, azt 
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8nnak kell tulajdonítani, hogy az Úr nem 
akarta halálát a vágyódásnak és azon elő
készületnek ér·deme nélkül, amely1·e. az em
lített E'Zavak ~erke.ntették. Amint a Szent
irás tanusúga szerint a halogatás folyi:án 
növekszik a vágy, épen úgy nöYekszik az 
érdemek soka8aga is. 

~likor egy másik alkalommal - vasár
napon - szintén a föloszlás után való vágyó
dása foglalkoztatta Gertl'údot, az Úr így 
szólt hozzá : «Ha mindazt, amit kora gyer
mekségedtől mostanáig elgondolhattál, el
költözésedkor végrehajtanám, kevés lenne 
ahhoz a kegyelemhez \·iszonyítva, melyben 
csupán önkéntes jóságomból kívánságod nél
kül részesítettelek. Válassz tehát, mit akarsz : 
távozni-e már most a testből, vagy pedig 
rnég hosszabb betegség által ékesülni, jó
lehet tudom, ebben a hosszú betegségben 
a mulasztás minden porszemétől irtózoh. 
Gertrúd erre magút egészen az isteni kegyes
ségre bízva, így szó)t: <<Legyen meg Uram 
a te akaratodn. Az U r ezt válaszolta : <<Való
ban illet engem a választás. Ha tehát bele
egyezel abba, hogy irántam való szeretetből 
ebben a testben zarándokalj, akkor én ben
ned maradok mint madár a fészkében és 
keblemen melengetlek, míg halálod után el 
nem vezetlek az örökrnezőkren. Ez egyidőre 
mérsékelte Gertrúd vágyódását. Ahányszor 
ezután magához tért, az Irásnak ezt a v~r
sét hallotta ismétlődni bensejében : «En 
galambom a szikla repedéseiben>l.l Mikor 

1 Ének. én. 2. 
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azonban késöbb ismét csak növekedett Yú
gyó~ása és föloszlásának gyorsítását kérte, 
az Cr így válaszolt neki: ((Volt-e már meny
asszony, aki ily nagy vágyakozással sietett 
,-olna arra a hPiyre, ahol tudta, hogy völegé
nyének abban kell hagynia ékessége növelé
sét s azonfölül, ahol ö maga már nem készít
het több ajándékot vőlegényénekh> A halál 
után a lélek érdeme nem gyarapszik, ~zon
túl m;ú· semmit sem szpnvedhet az t·rért. 

1\ILEl\CEDIK FEJEZET. 

A szeretet nyila. 

Egy alkalommal egy szerzetestestvér· 
prédikált a szerzet kápolnájában és egyebek 
közt ezt mondta : <<A szeretet aranynyíL 
Amit az ember vele átszúr, azt bizonyos ér
telemben magáévá teszi. Oktalan tehát az, 
aki szeretetével a földi dolgokhoz tapad s a 
mennyeieket elhanyagoljan. Ezen szavak
tól lángragyulladt Gertrúd és így szólt az 
tr r hoz : <N aj ha az enyém volna ez a nyíl ! 
A kk or késedelem nélkül szen•tnélek vele át
verni téged, lelkemnek egyetlen Szerelmét, 
hogy örökre megtarthassalak>> .. Mialatt ezt 
mondta, látta, hogy az (h· aranynyilat tart 
feléje és így válaszol : <<Megsebezni szándé
kozol engem, ha aranynyilad volna? l\Iivel 
tehát énnekem van, én akarlak vele át
szegezni annyira, hogy soha ~öbbé vissza 
ne térj régi egészségedhez•>.1 lTgy látszott, 

1 Basonló eset fordult elő késilbb Szent TcrPziá
nitL kinek szívét egy Szeri1f aranyn~·illal útdöfle. 

Dr. Oooubi: Sz•·nt Gertr(ld. 



hogy az említett aranynyíl háromszorosart 
volt visszagörbülve : a hegyén, a közepén 
és a végén. Ez a szeretet hármas erejét jel
képezte, melyet a lélekben létrehoz, mikor 
megsebesíti. Először, mikor átjárja a lel
ket, olymódon sebzi meg, hogy núnden 
mulandó dolgot ízetlenné tesz számára, 
mintha csak beteg volna úgy, hogy többé 
ilyesmiben sem örömet, sem vigasztalást 
leln i nem tud. Mikor másodszor át.j árj a, 
olyanná teszi, mintha lázbeteg volna. Vala
mint ez a betegség keserűsége miatt a leg
nagyobb türelmetlenséggel kívánja az or
vosságot, úgy a lélek is mód nélkül és türel
metlen vággyal eped az Istennel való egye
sülés után. Lehetetlenségnek látszik előtte, 
hogy őkívüle akárcsak lélekzetet is tudjon 
venni. A szeretet aranynyila mikor harmad
szor is átjárja a lelket, oly megfoghatatlan 
jóhoz segíti, hogy az ember nem talál rá 
más hasonlatot, minthogy a lelket· mintegy 
elválasztja a testtől és istenségének nektár
patakjaiba meríti. 

Ezen kinvilatkoztatás után Gertrúd em
beri észjárással nagyon epekedett az után, 
hogy életét ugyanazon a helyen - tudni
illik a kápolnában - fejezze be, mintha az 
anyagi tér lelkiekben segíthetne. Egy napon 
azután, mikol' ezért imádkozott, ezt a vá
laszt. kapta az Úrtól : «Mikor lelked elszáll, 
atyaságom árnyékában foglak megoltal
mazni, mint ahogy az anya szeretett gyer
mekét a saját ruhájába takarja és a saját 
keblén pihenteti, míg a borzalmas tengert 
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áthajózza. A halál után pedig a kedves 
mennyei mezókön foglak gyönyörűségben 
részesíteni. Mint ahogy az anya azt akarja, 
hogy gyermeke a kikötőbe való me'gérke
zést mint szabadulást érezze». Gertrud ez
után hálát adott a jó Istennek, lemondott 
gyerekes kívánságáról s magát egészen az 
isteni Gondviselésre bízta. 

TIZEDIK FEJEZET. 

A halálra való előkészület. 

Gertrud egy nagyon hasznos oktatást írt 
arról, hogy az ember hogyan emlékezhet
nék meg buzgón évenként legalább egyszer 
haláláról és hogy készüilletne el arra a bi
zonytalan órára. Az első napot utolsó beteg
ségére fordította, a másodikat a gyónásra, 
a harmadikat a szentkenetre, a negyediket 
a szentáldozásra és az ötödiket a halálra. 

Mivel pedig azt, amire másokat taní
tott, maga is meg akmta tenni, az ezen 
napokat megelőző vasárnap szentáldozás
bal kérte Istentől a segítő kegyelmet és el
imádkozta : «Miként a szarvas .. . n kezdető 
zsoltárt1 és a «Jézus, a mi megváltásunk ... >> 

kezdető himnuszt, abban az egyesülésben, 
mellyel a szerető lélek egyesül az Istennel. 
Ekkor az Úr így szólt hozzá: «Borulj 1;eám, 
mint ahogy Elizeus próféta ráborult a gyer
mekre, kit a halálból föltámasztott». «Ho
gyan tegyem ?n - kérdezte erre Gertrúd. Az 

l r.t. 
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(ír így felelt : <<Tedd kezeidet kezeimre, 
vagyis ajánl<} nekem kezeidnek minden cse
lekedetét. Epenígy tedd szemeidet sze
meimre és minden egyes tagodat az én 
tagjaimra, vagyis az én ártatlan tagjaim
mal való egyesülésben ajánld nekem te~
tednek egyes tagjait minden mozgásukkal, 
hogy ezután sohasem mozduljanak más ok
ból, mint az én dicsöségemre és irántam 
való szeretetböln. -· Mikor Gertrúd ezt meg
tette, úgy látszott, mintha a1·anyöv jönne 
ki az isteni Szívböl, mely körülvette lelkét 
és a szeretet föloldhatatlan kötelékével fűztP 
az Úrhoz. Az áldozás ideje táján azon gon
dolkozott, hogy mily szívesen meggyónt 
volna az előző napon, ha alkalma lett volna 
rá. Kérte az Urat, hogy oldozza föl öt min
den vétkétöl és hal}yagságától. Ekkor úgy 
látszott, hogy az Ur minden egyes tagjá
ból aranyhorgokat bocsát ki és Gertrúd 
boldog lelkét megfoghatatlan istenségének 
erejével magába zárja, mint ahogy aranyba 
foglalják a drágakövet. 

Másnap hétfőn, hogy Gertrúd állapotá
nak rosszabbodását jelezze, kétszer elmondta 
az előbb említett zsoltárt a himnusszal 
együtt annak az egyesülésnek emlékére, 
mellyel az istenség az emberek üdvéért az 
emberséggel egyesült. Erre úgy látszott, 
hogy az említett horgok megkétszerezöd
tek, hogy a lelket magukba zárhassák. 
Kedden háromszor mondta el Gertrúd ugyan
ezt a zsoltárt és himnuszt ama egyesülés tisz
t-eletére, mellyel Kriszt11s a mi megdicsőíté-



sünkért a mindenkor imádásra méltó Szent 
Hárornsággal egyesülve van. Ekkor a hor
gok megháromszorozódtak. lVIidőn szerdán 
végső gyöngeségéL idézte emlékezetébe és 
ájtatosan elvégezte az arra kijelölt imádsá
gokat : úgy látszott, hogy lelke egyesült 
a Fölfeszítettel, mint ahogy a drágakő az 
aranyba van foglalva. Ugyanekkor az arany
ból szőlőlevelekhez hasonló virágok nőttek 
ki, melyek a drágaköre hajolva, azt csodá
latos módon ékesítették. Ez azt jelentette, 
hogy Jézus Kriszt us kínszenvedése, amely
lyel egyesülve Gertrúd betegségét neki föl
ajánlotta, lelkét a Szenthárornság előtt ked
vessé tette. Csütörtökön, midőn bűneit gyó
nás alakjában szíve keserüségében föltárta 
az Úr előtt, Isten irgalmából bocsánatot 
nyerve, bánata és keserűsége olyannak lát
szott, mint a ragyogó drágakő, mely az em
lített aranyvirágokat csodálatosan ékesí
tette. Pénteken, mikor a szentkenetről 
elmélkedett, az Úr kegyesen megjelent neki 
és Szíve legmélyéböl drága balzsamot árasz
tott, mellyel szemét, fülét, száját és többi 
tagjait engesztelésül megkente és mintegy 
ékességül még az ő megistenült emberségé
nek szentséges é~demeit is odaajándékozta 
neki. Mikor az Ur ezt elvégezte, így szólt 
a beteghez : ((Ajánld nekem ezt az ékessé
get, hogy mint hűséges anya, megőrizzem 
számodra addig az ideig, amikor már bű
neid és hanyagságaid nem homályosíthat
ják eh. Gertrúd ezt nagy áhítattal meg is 
tette. Az Úr pedig visszavette a ruhát és 
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Szívében mint legbiztosabb szekrényben he
lyezte el. Szombaton, midőn Gertrúd a szent
áldozásra készült, Úrfölmutatáskor négy an
gyali fejedelem jelent meg az isteni Fölség 
trónja előtt. Kettő az Ür Jézust kísérte, 
a másik kettő pedig Gertrúd lelkét az Úr 
elé vezette és neki bemutatta. Az Úr kegye
sen fogadta őt, keblére ölelte és az életadó 
Oltári Szentséggel - melyet fátyol alakjá
ban tar·tott kezében - magát és őt is be
takarta és magával boldogan egyesítette. 
Gertrúd végül vasárnap utolsó lehelletére 
gondolt és a tőle telhető buzgósággal vé
gezte az arra kijelölt imádságokat. 

Ekkor ismét megjelent neki kegyes leeresz
kedéssei az Úr. Mindcn egyes tagját, melyet 
neki fölajánlott mint olyan, aki a világnak 
meg akar halnis csakis az örök dicsőségért és 
szeretetért kíván élni - az Úr tiszteletre
méltó kezével megáldotta. Ugyanekkor oly 
hathatósan megjelölte Gertrúdot, hogy lel
kének minden tagjába egy aranykereszt jele 
vésődött be, amely mindkét oldalról vilá
gosan fénylett.. H ogy a kereszt aranyból 
volt, ez azt jelentette, hogy ezután Gertrúd 
tagjainak minden működését és mozdula
tát meg kell nemesítenie az isteni egyesülés 
erejének. A kereszt pedig azt mutatta, hogy 
minden szennyet, mely emberi gyarlóságból 
ezután rátapad, Krisztus szenvedésének 
ereje haladéktalanul el fogja törölni. 

A Szent Ostya fölmutatásakor Gertrúd 
fölajánlotta az Urnak a maga szívét, mely 
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a világnak meghalni készült. Kérte őt, hogy 
legártatlanabb emberségeért tegye tisztává, 
bűntelenné lelkét és fölséges istensége által 
gazdagítsa föl minden erénnyel. V égezet ül 
ama szeretet erejével, amely az istenséget 
a szeplötelen emberséggel összekötötte, lássa 
el őt minden ajándékával. Ekkor úgy lát
szott, hogy az Úr isteni Szívét két kezével 
mintegy kiterjesztette és Gertrúdnak szin
tén feléje kiterjesztett szívével kimond
hatatlan szeretetben egyesítette. Az isteni 
szeretetnek az isteni Sziv tüzes kemencé
jéből előtörő lángján Gertrúd boldog lelke 
is lángra lobbant, egészen megolvadt és 
így folyóaranyként visszafolyt az Istenségbe. 

Gertrúd ezután nagyon elgyöngülve, ágy1·a 
dőlt pihenni és igy szólt az Úrhoz : ((Mindazt 
a kényelmet Uram, melyet ezután engedek 
magamnak, fölajánlom neked örök dicső
ségedre, hogy úgy vedd, mintha a te szeni
séges emberséged tagjainak engedtem volna>>. 
Az Úr pedig ezt felelte : «És amit ezután 
emberi gyarlóságból hibázol, istenségem ereje 
törölje eh. Majd ismét kérdezte Gertrúd az 
Urat, hogy vajjon azzal a betegséggel 
szabadítja-e meg őt e számkivetésből, amely
ben akkor szenvedett. Az Úr így felelt neki : 
<<Ezen betegség által olyan helyre vezetlek, 
amely mintegy közelebb van már hozzám>;. 

<1Ú gy teszek, mint a vőlegény. Ez elhívja 
távolabbi helyen időző jegyesét, mert forrón 
szereti öt és a saját vezetése alatt nagyszámú 
fejedelmi és katonai kísérettel veszi körül. 
Ezek mind különbözö ajándékokkal tisz-
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telik meg öt és dobokkal, citerákkal és 
más zenekarokkal mulattatja és leírhatatlan 
pompával és költséggel szolgálnak neki. 
J egyese ily módon vezeti öt tisztelettel 
várába, mely palotájához közel van. :\1ikm· 
odaérkeznek, a fejedehnek és előkelök 
színe előtt a legkegyesebb fogadtatásban 
r~szesíti és a hűség gyürűjét nyujtja neki. 
Es itthagyja öt egészen a mennyegző napjáig, 
mikor teljes dicsőséggel és tisztelettel el
vezeti őt királyi országába. Mivel tehát én, 
a te Urad, aki szeretlek téged és buzgól
kodom érted, veled vagyok és valóságga l 
viselem benned szívednek és lelkednek min
den baját, szenvedését, -épen azért min
den szenteim szolgálnak neked -, midőn 
ezen a királyi úton haladsz és örülnek boldog
ságodon. A dobok, citerák, egyéb kedveshangú 
zenekarok és ajándékok, melyekkel útközben 
megtisztelnek, betegségednek különbözö ba
jai és szenvedései. Ezek szüntelenül kelleme
sen zengenek felém, jóságomat szánalomra 
bírják irántad és feléd fordítják isteni Szívern 
szeretetét. Igy akarok jót tenni veled, hogy 
egyre jobban és jobban magamhoz vonjalak 
s magarnmal egyesítselek». 

<cMikor pedig eljutsz a neked öröktől 
fogva elkészített helyre - amikor erőd 
annyira elfogy, - hogy közel vagy balálod
hoz : akkor szenteim jelenlétében átadom 
majd a jegyesi hűség gyűrií.jét, az utolsó 
kenet szentségét. Isteni lehelletem legben
sőbb édességéből oly hathatós kenetet öntök 
beléd és annak bőségével úgy elárasztalak, 
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hogy azut.án már a bűnöknek és lw.nyag
ságoknak egyetlen poi'szeme sem tapadhat 
hozzád, ami kegyes tekintetemet csak eg~
pillanatra is elfordíthatná tőled. :\'li néljobban 
si etteted a szentolajj al való megkenés t, 
annál jobban növeled boldogságodat. És 
ebben az állapotban oly közel tartózkodol 
hozzám, hogy készülédésemet, mellyel örök
kévaló országomba akarlak bevezetni, az 
együttlakás közelségénél fogva lelkedben 
azonnal megérzed. Azért egész Yalód örven
deni fog s készülődik a velem való találko
zásra. Azután gyönyörűséggel telve, karjai
mon viszlek át az ideiglenes halál patakján 
és egés;~,en belevonlak és alámerítelek 
fölséges istenségem tengerébe, ahol velem 
egy lélekké leszel és együtt uralkodol rninrl
öröktöl örökké. Akkor bajaidnak és szenve
déseidnek dobjai és cilerái helyett, melyek
kel az úton engem gyönyörködtettél, édesen 
muzsikálnak majd neked a zengő hangszerek, 
azok a különbözö gyönyörűségek, melyek 
most az én megdicsőült emberségemet bol
dogítják azokért a szenvedésekért, melyeket 
az emberi nem üdvösségeért a fölctön el
szenvedteffill. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Kedves pihenő. 

Egy alakalommal megint úgy tetszett 
Gertrúdnak, mintha az Úr karjaira venné 
és balkarján kedves pihenőhelyet készített. 
volna számára az ö édes és minden boldog-



silggal teljes Szíve közelében. Derékaljnak 
aláhelyezte szentséges testének minden fáj
dalmM, melyet a keresztfán a világ üdvös
ségéért elszenvedett ,hogy lelke annak gyü
mölcsét magába fogadja örök üdvösségére. 
V ánkosul feje alá tette szentséges Szívének 
mínden fájdalmát, melyet a keresztfán érzett 
azért, mert előre tudta, hogy keserves, 
gyalázatos és ártatlan szenvedése és halála 
oly sokakra gyümölcstelen lesz. Hófehér 
lepedőkül alája terítette azt a siralmas el
hagyatottságot, melyben őt a leghívebb 
barátot minden barátja cserbenhagyta. 
Ekkor mint rablót kegyetlenül megragadták, 
iJ·galmatlanul megkötözték, halálra hurcol
ták, ellenségei kinevették és igazságtalanul 
gúny tárgyává tették. Végül betakarta öt 
drágalátos halálának bíborpiros leplével, 
hogy így az isteni jóság tetszése szerint 
megszentelődjék. 

Mialatt Gertrúd a jó Isten szerető Szívén 
mintegy annak karjain édesen pihent, látta, 
hogy az az isteni Szív - mely magában 
rejt minden jót mint paradicsomkert -
minden szépségével és lelkigyönyörével 
Iöltárult előtte és r·ámosolygott. Krisztus 
szent emberiségének minden lélekzetvétele 
zöld pázsitként virult benne. Szent Szívé
nek minden gondolata rózsák, liliomok, 
ibolyák és más kedves virágok alakjában 
illatozott benne. Azonfölül egyes erényei 
gyümölcsfák és termékeny szőlőtó alakjában 
szép magasra nőttek, mint Engadd! hegyé~, 
melynek fürtjei a Jegédesebbek. Es az Ur 
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a különbözö fáknak, vagyis erényeinek gyü
mölcseivel Gertrúd lelkét fölüdítette és a 
fürtök édességével itatta. Az isteni Sziv 
közepén még három kristálytiszta patak 
is folyt keresztül, melyek egyesülve, csodá
latosan ömlöttek tova. És az Úr igy szólt 
hozzá: ttEzekböl a patakokból halálod órá
ján olyan hathatósan iszol és lelked ezáltal 
oly nagy tökéletességet ér el, hogy tovább 
már nem maradhadsz a testben. Addig iF 
azonban gyönyörködj látásukban, hogy érde
med örökre növekedjékll. - Gertrúd most 
arra kérte nagybuzgón az Atyaistent, te
kintse öt Jézus Krisztus ártatlan embersége 
által tisztának és minden bűntől mentnek. 
Ugyanigy az ö fölséges istensége által mind 
azon erényekben gazdagnak és ékesnek, 
melyekben Jézus Krisztus istensége legszen
tebb embersége által kivirágzott. Imádságá
nak meg is volt a kívánt eredménye. -
Azután így fohászkodott : «Add rám szeret6 
Atyám, isteni jóságodnak szeretettel teljes 
áldását !>l Erre az úr kiterjesztette minden
ható jobbját és a szentkereszt jelével meg
jelölte öt. 

Gertrúd ezen gyönyörüségek közöLt pi
hent tehát, nem annyira mint ágyban fekvő 
beteg, hanem mint a jó Istent szomjazó 
lélek. Mialatt az isteni kegyesség enyhe szel
lője lengedezett körülötte, elgondolta, -
nem, lelke keserűségében, hanem örvendve 
az Ur javain - eddigi törekvéseinek gyü
mölcstelen voltát. És annak az üdvösséges 
rétnek böségéböl, amelyen most tartózko-
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dott, olyképen igyekezett mindent ízesebbé 
és Híszeresebbé tenni, hogy ne csak az el
hanyagolt at pótolja, hanem cselekedeteinek 
is még nagyobb ékességet adjon. Azért buzgó 
fohászokat gyüjtött össze és ilyeneket maga 
is rögtönzött, hogy velük lerója először is 
azon tartozásait, melyeket kötelességeinek 
(kánoni hórák, a Boldogságos Szüz zsolozs
múja és meghaltak vigiliája) vélt elhanyago
lása miatt vont magát·a. Azután pótolni 
akarta azokat az erényeket, amelyeket véle
ménye szerint nem gyakomlt kellöképen : 
az Isten és felebarátjai iránt való szeretetet, 
alázatosságot, engedelmességet, tisztaságot, 
húlát, részvétet ... Végül azokat a lelki
gyakorlatokat igyekezett jóvátenni, me
lyeket, mint gondolta, hanyagul végzett. 
A jó Isten dicsőítését, a hálaadást, az elég
tételt és az imádságokat, nemcsak magáért, 
hanem az egész Egyházért. 

Gertrúd ezután a szent-szabályt is a leg
nagyobb figyelemmel újra elolvasta s az 
egyes szavakat buzgó fohászokkal és nehéz 
sóhajokkal kísérte. Igy - amint mondot
tuk - nemcsak azt, amit hanyagul, hanem 
azt is, amit Isten kegyelmével tökéletesen 
teljesített, a legnemesebb ékességgel díszí
tette. 

\1iko1' Gertrúd mindezt elvégezte, testé
nek és lelkének núnden erejét és érzékét ma
gar;abbra irányította. Egyebek között ezer
szer meg ezerszer rnondott olyan fohászokat, 
melyek a jó Isten után való forró vágyako
zását fejeztiJk ki s amelyek erősehben vonták 
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J10zzá és bensőségesebben egyesítették velr 
azt, kinek szeretetétöl bágyadozott. És an
nak az édességnek bőségéből, mellyel lelke 
táplálkozott, gyakran mondott ilyen kis 
imádságokat és oktatásokat azok előtt i~, 
kik öt meglátogatták. Ezekért a lelki vigasz
talásokért, melyben látogatói részesiiltrk, 
szívesen szalgáltak volna neki betegségében. 
hogy vigasztalásait és tanításait tovább él
vezhessék. Azért némelyek többször is vé
g_eztek különös imádságokat érte, hogy az 
Ur adja vissza egészségét, vagy legal<lhh 
ilyen betegen tartsa életben az ő vigaszta
lúsukra. Valószíníí, hogy az Cr.- aki :;:oh a
sem veti meg az alázatosak kérését -- Hz 
ö imádságukra tartotta öt tovább vis~zH rh
ben a testben, hogy ilymódon Gertrúd ér
demeit gyarapítsa és nővérei Íl'ánt H való sze
retetének is örvenrlezzen. 

TIZE!'<KETTEDIK FEJEZET. 

Hertródnak az (ir t>lört> megmutatja halálát. 

Szokása volt Gertrúdnak, hogy pénteken 
nóna táján minden külsö dologtól viss7.il
vonult. Igy mintegy pihenni akarva, buzgó 
áhítattal egyedül Istenre figyelt és arra, 
hogy ő maga, mint haldokló, buzgó imádsú
gokban és üdvös elmélkedésekben elvégezz•' 
mindazt, ami a haldoklók körül történni sza
kott. Sőt többet, mint amennyit kívúnni 
lehet. 

Mikor egyik pénteken ismét áhitatba 
merült és boldogító lelkinyugalmat élve-
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zett, a jóságos Úr, aki a nagy jótéteménye
ket még nagyobbakkal szokta tetézni, lelki 
elragadtatásában megmutatta neki, hogy 
mily boldog halállal fogja őt e világból el
szólítani. 

Úgy tetszett Gertrúdnak, mintba az Úr 
keblén, balkarjára támaszkodva és isteni 
Szíve felé fordulva pihenne és egy gyön
géd, kedves leányka alakjában -aki reme
kül föl van ékesítve - haldokolna. Ek
kor nagy örömmel röpült oda az angyalok
nak és szenteknek végtelen sokasága s töm
jénezőt tartottak kezükben, melyekben föl
ajánlották az egész Egyház könyörgéseit, 
imádságait és áhítatgyakorlatait Gertrúdért. 
A tömjénezőben mint a legdrágább illatot 
ajándékozták a dicsőség Királyának és Vőle
génynek tiszteletére , és az ö jegyesének, 
Yagyis Gertrúd boldog lelkének üdJösségére. 
Mikor a Boldogságos Szűzet az ((Udvözlégy 
:\lá1-ia)) antifónával Gertrúd is segítségül 
hívta, az Lrr magához szólította Boldogságos 
Anyját, hogy ezzel vigasztalást szerezzen 
arájának. Ekkor a szűzek Királynéja új 
fényben ragyogva ráhajolt a betegre s gyön
géd kezeivel szelíden tartotta fejét. Orzó
angyala is jelen volt egy méltóságos fejedelem 
alakjában és örült a gondjaira bízott lélek 
boldogságán. Mikor Sze nt Mihály Arkangyalt 
hívta segítségül, ez a fölséges Fejedelem az 
angyalok sokasága kíséretében megállt előtte, 
hogy szolgálatára legyen. Vele szemben fog
lalt helyet, hogy legyőzze az ördögök csel
Yetéseit. Mert jelen voltak ezek is, csakhogy 
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a szobának egyik szögletében, de oly erőtle
nül, hogy mihelyst föl akarták fejüket 
emelni Gertrúd lelke ellen, ily nagy fölség 
dicsöségétőllegyőzve és rnegzavarodva, azon
nal rnintegy ész nélkül összeestek, ami a be
tegnek nem csekély vigasztalására szolgált. 
Azután úgy látszott, hogy Gertrúd szájából 
lángoló oszlop alakjában emelkedik ki a 
szíve mélyén rejtőző áhítat, mely egész az 
isteni fölség dicsőségének trónjáig tüzet szórt 
oly erővel, hogy Gertrúd lelkének már nem 
volt szüksége többé az angyal ok védelmére 
az ördögök támadása ellen. Mert az ajkán 
keresztül fölszálló áhítat erejétől a gonosz 
szellemek annyira megijedtek és megzava
rodtak, hogy mindegyikük futva keresett 
menedékhelyet. 

Mikor a beteg a szentek egyes rendjeit 
hívta segélyül, - ahogy a haldoklóknál 
történni szokott -, a szentek minden kara 
a legnagyobb tisztelettel készült szolgála
tára. A pátriárkák zöld ágak alakjáhan hoz
ták kezükben minden jócselekedetük gyü
mölcsét és a beteg ágyát körülrakták vele. 
A szent próféták aranytükrök alakjáhan 
hozták isteni látomásaik érdemeit s az emlí
tett ágakra akasztották a beteggel szemben, 
aki ezeknek látásán kimondhatatlan gyö
nyörűséget érzett. Azután előlépett Szent 
J án os apostol és evangélista, kit .Jézus külö
nos szeretetével tüntetett ki és akinek a ke
reszten Anyját ajánlotta. Ö Gertrúd gyürüs
ujjára kedves barátsággal kéL aranygyűrüt 
húzott. Öt követték mindnyájan az aposto-
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Jok é~ a beteg többi ujját mindegyikük egy
egy aranygyűrűvel ékesítette, melyek annak 
a h ű ségnek voltak jel képei, rnellyel a földön 
az (rhoz ragaszkodtak. 

Ezut~n a szent Yértanuk ékesítették föl 
Ge rt rúd ot aranylern ezekkel, melyeken be
írva ott ragyogott minJaz, amit valaha a jú 
Isten iránt valú szeretetböl a földön elszen
Yedt.ek. A hitsallók kedves aranyvirágokat 
ajánlottak föl Gerlrúdnak, amelyek Isten
nek 8zolgitlatúra mindig kész jóakaratukat 
jelképezték. Ezekben csodás fénnyel ott ra
gyogott mindaz, amiben valaha lstennek 
tet.sze11ek. A szent szűzek rózsákat nyujtot
tük <Ü neki, melyeken kis aranyhorgok vol
t ak. Ez azt a különös édességet jelentette, 
mellyel a szű:z.i tisztaság legközelebb lwzza 
óket a jó lstenhez és a bensőséges látás szo
!'osabb kötelékével fűzi őket hozzá. llgyanis 
;:~z (t' Jézus, a sz ű zek Királya és J egyese, 
hasonló vit'ágokkal díszített ruhában jelent 
meg a szűzek kórusa után, akik érdemeiket 
osztották meg a beteggel. A horgok az egyes 
e~·ények virágaival fonódtak össze, mivel 
a különös ártatlanság kiváltsága miatt bizal
masabb egyesülésben éltek az Or-IstenneL 
_-\ beteg i8 az egyes szüzek virágaival volt 
ékesítYe és annyiszor érezte az isteni szere
tetnek kimondhatatlan édességét, mikor az 
Cr IH•zzáhajolt, ahány horoggal volt hozzil
fiizve. Végül az özvegyek és a többi szentek 
arany illatszeredények alakjában ajánlották 
föl neki minden jócselekedetük gyümölcsét. 
.\lég R7. aprószentek is, kiknek pedig kevés 

J) fit) 



volt a saját érdemük, Gertrúdra mosolyog
tak, az Úr iránt való gyermeki szeretetük
hől, kinek drága vére árán megváltva, az 
örökkétartó ország elnyertén örvendenek. 
Azért a Jézus Krisztus ártatlanságával való 
egyesülésben megnemesült szeplötelen ártat
lanságuk tündöklő fényével árasztották el 
és ékesítették Gertrúd lelkét. 

Ezután a Magasságbelinek Fia, a dicsö
ség Királya kimondhatatlan kegyességgel 
hajolt le keblén pihenő arájára és boldog 
lelkét isteni erejével egészen magába vonta, 
miként a déli napfény melege fölszívja és 
megsemmisíti a kicsi kis harmatcseppet. És 
így istenségétől egészen körülvéve, áthatva, 
magához egészen hasonlóvá tette Gertrúd 
lelkét, mint ahogy a vas a tűztől maga is 
csupa tűz lesz. 1 

TIZENHARMADIK FEJEZET. 

A könyv ajánlása. 

Mikor ennek a könyvnek írása befejezö
dött, megjelent Gertrúdnak az Úr Jézus, 
a könyvet keblére szorította és így szólt : 
«Ezt a könyvet azért szorítottarn oly erősen 
isteni keblemre, hogy istenségem édességé
vel áthassam annak núnden egyes betűjét, 
mint ahogy az édes méhsör átitat egy friss 
kenyérdarabot. Igy mindenki, aki az én 
dicsöségemre alázatosan és áhítattal olvassa 
e könyvet, az örök üdvösség gyümölcsét 

1 Ebben a látomásban Gertrúd nem sokkal ha
lála előtt, tehát 1302 körül rés1esülhetett. 
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szedi belőle)). Ekkor arra kérte Gertrúd az 
Urat, hogy e könyvet az ö tiszteletére és 
dicsőségére , óvja meg minden tévedéstől. 
Ekkor az Ur kiterjesztette tiszteletreméltó 
kezét e könyv fölé, megjelölve a szentke
reszt jelével és így szólt : {(Mindazt, ami e 
könyvben írva van, mennyei áldásommal 
most megszenteltem mindazoknak igaz üd
vösségére, akik alázatosan és áhítattal ol
vassák. Gyönyörűségemre szolgál e könyv 
írójának munkája, mert benne isteni szere
tetem édességél érzem, amely mindennek 
forrása volt és elbájol az ö jóakaratának 
kedves illata. De amily szeretettel árasztot
tam ki a te lelkedbe mindazt, ami e könyv
ben írva van, ugyanolyan szeretettel vésem 
azoknak emlékezetébe is, akik téged hall
gatnak. Mert én vagyok az, aki összeállítot
tam, elrendeztem és Gertrúd keze által az 
én tetszésemre irattam le mindent. Azért 
ezt az én könyvemet szentséges életemmel taka
rom be, öt sebemnek rózsaszínű ékszereivel 
díszítem és a Szentlélek hét ajándékával mint 
megannyi pecséttel pecsételem meg, hogy soha 
senki kezemből ki ne ragadhassa)). 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A könyv elfogadása. 

E könyv írója egyszer áldozás alkalmá
val köpenye alatt titokban magával vitte 
ezt a könyvet, hogy fölajánlja az Úrnak 
örök dicsőségére. A dologról egy árva lélek 
sem tudott. Mikor a szakott módon térdre-
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borult, majd pedig az Ur teste felé mélyen 
meghajolt, egyvalaki látta az Urat, amint 
végtelen szeretetében nagy örömmel ment 
feléje, sőt kedvesen átkarolva, így szólt 
hozzá : «Isteni sz eretetem édességével á thatom 
és áthatva megtermékenyítern ennek a könyv
nek minden szavát, melyet most nekem föl
ajánlottál és amely valóban az én Lelkem su
gallatából iratott. Es aki megalázádott szívvel 
hozzám jön és olvasni akar belőle, annak én 
valóban mintegy keblemen ujjammal mutatom 
meg mindazt, ami neki hasznára válik. Aki 
azonban csak kívánesi gőgből, hátulról jön 
hozzám és reám támaszkodik, hogy úgy 
nézzen bele és meghamisítja ennek a könyv
nek szövegét, az ilyent, mivel terhét nem 
birom tovább viselni, isteni erömmel meg
szégyenítern és eltaszítom magamtóh>. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

A könyv fölajánlása. 

Ó Krisztus Jézus, ör·ök világosság fény
forrása ! Önkéntes jóságodnak ezt a kiára
dását, melyet kifürkészhetetlen istenséged
nek átható édessége hozott elő szcretö Szí
vednek mélységeiböl. Tetted ezt azért, hogy 
választottadnak szívét és lelkét megöntözd, 
megtermékenyítsd, boldogítsd, magadba 
vond és magaddal földoldhatatlanul össze
kösd. Ezért fölajánlom neked ezt a könyvet 
az egész mindenség szeretetével. Egyesülve 
azzal a magasztos szeretettel, melyben te, 
a magasságbeli Atyának Egyszülötte, az 
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istenségnek minden kiáradását, melyben di
esőült emberséged részesült, teljes hálával 
visszairányítottad eredetének örvénylő mély
ségébe. Minden teremtménynek vágyával és 
szeretetével kérlek, hogy édes&éges Lelked
nek erejével vond magadba, örök, mérhetet
len és vúltozhatatlan megciír,silülé~ül. Amint 
kifürkészhetet len bölcse~éged iudása szerint 
az Atyaistennek föl~éges mindenhatóságához 
illik, a Szentlélek boldog..;ágot úrasztó jósá
gát megörvendezteti. Ugyanekkor: mélysé
ges hálaadásul minden boldog::ágért, melyet 
e könyv által miíveltél, miívelsz é3 örökre 
míívelni fogsz annak a szívében és lelkéb0n, 
aki elfogadja. És mindazokéhan i-', akik a te 
igazságod igéje sze1·int, cgé::.z a világ végéig 
világosságot, vigasztalást és tanítást merí
tenek belőle, vagy legalább merítenének, ha 
a te jóságod, Uram, aJkalmasnak találná rA 
öket. 

Fülajánlom továbbá méltó elégtételül 
mindazért, amiben gyönge édelmem, cEc
kély buzgóságom és tapasztalatlan szelle
rnem hibázott és a kiosztásra rámbízot l 
ajándékaidat nem elég méltóan és gyümöl
csözően mondta el és világította meg. Ugyan
csak engesztelésül ajánlom föl azokért, akik 
emberi gyarlós~1gból, vagy az ördög sugalla
tára kegyelemtől áradozó szeretetedet, me ly 
Gertrúdban oly lisztán ragyog, oly ked
vesen illatozik és oly édesen ízlik, meg
vetik és lábbal tapossák. Vajha megakadá
lyozná ezt a te irgalmasságod ! 

Fölajánlom továbbá mindama kegyelem 



megnyeréséért, mely isteni Szíved által min
denkinek megnyerhető, aki irántad való szere
tetből alázattal, áhítattal és szívbeli hálada
tossággal olvassa. És amibenne hasznos, irán
tad való tiszteletből, akitől eredt, utánozni 
törekszik. Végül fölajánlom azért is, me rt meg
foghatatlan jóságod, szívemnek Istene, engem, 
végtelen kicsi porl?zemet - jobban mondva 
c>.z egész teremtés szemetét - választott ki 
az ő magasztos rendeietének végrehajtására. 
Mivel a magam kicsisége semmiben sem tud 
neked megfelelni, azért fölajánlom neked 
a te legédesebb és egyedül méltó Szívedet, 
abban a méltóságban, amelyben tele van 
Ü;teni hálával és minden boldogságat a töké
lete3éég legmagasabb fokán egyesít magá
ban. 

TIZ:BNHATODIK FEJEZET. 

A könyv befejezése. 

Az ember üdvösségét l'zeretö Istennel; 
tiszteletére és dicsöségére iratott ez a könyv . 
.\liután rövidség céljából sok számtalan rész· 
]etet elhagytunk, az isteni irgalomnak oly 
nyilvánvaló, sőt mondhatni: csodás segít
ségével történt a befejezése, hogy már ma
gából ebből meg lehet ismerni, minö bőséges 
lelki hasznot óhajt belöle a legjobb ajándé
kok kezdeményezője és befejezője. 

Isteni suggallatainak árja azonban nem 
merült ki azáltal, hogy ezen választottját·a 
irányította. 

Sőt inkább minket is részesített benne 
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annyiban, amennyí bennünket megihletett, 
miközben választottját fokról-fokra a bölcse
ségnek rejtettebb, tisztább és magasztosabb 
élvezeteihez vezette, melyeket külső képek
kel és hasonlatokkal nem lehet a tapaszta
latlanokkal megértetni. Istennek határtalan 
jósága engedje mindezt az itt leírtakkal 
együtt az olvasóknak oly nagy lelki javára 
válni, hogy gyümölcsük megsokszorozódjék 
és méltókká legyenek arra, hogy nevük az 
élet könyvébe beírassék. És az egyszerűbb 
olvasók - akik maguktól nem tudnak az 
isteni szeretet árján úszni - ezen alkalma
tossággal induljanak el és örvendjenek azon, 
hogy a másoknak juttatott jótétemények 
mintegy kézen fogva vezetik őket, mígnem 
olvasás, elmélkedés és szemlélődés által 
v_égre meg kezdik ízlelni, hogy mily édes az 
Ur és mily igazán boldog az, aki őbenne 
remél és minden gondját őrája bízza. 

Adja meg ezt nekünk jóságában az, aki 
tökéletes Hárornságban él és uralkodik mint 
lsten, mindöröktől örökké. Amen. 

U. i. o. gl. D. 
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