
Bereczki Silvia sa 

Tisztítótűz, tisztulás 

A szeretet és a szenvedés mélyen összefonódott  

Gondviselésről Nevezett Boldog Mária életében. 

 A szeretet tapasztalata erőt ad a szenvedés elviseléséhez,  

ugyanakkor a szívhez közel engedett  szenvedés még  

inkább megnyithat a szeretet számára. A feltétel nélküli  

szeretettel való találkozás fényében fájóbbak a saját  

hűtlenségeink, ez a szenvedés azonban tisztító, katartikus. 

Az Isten végtelen szeretetével való végső találkozás tehát az  

erre a szeretetre nyitott lélek számára a tisztulás utolsó szakasza. Így a tisztítótűz misztériuma 

radikális szeretettapasztalatként szemlélhető, képben kifejezve, „Isten égető szeretete kazánjának” 

tekinthető.   

     „Ó, Istenem, mennyire szomjazom arra, hogy megszerettesselek téged” – fohászkodott az 

alapítónő, és célnak tekintette hozzájárulni ahhoz, hogy minden ember (élő és halott) mint 

szeretettapasztalatot élhesse meg az Istennel való találkozást, amely már itt a Földön elkezdődik. A 

nővéreket pedig arra buzdította, hogy „az egyszerűség, önátadás és az öröm szellemében 

imádkozzanak, szenvedjenek és dolgozzanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és ezáltal 

segítsék az embereket teremtettségük céljának elérésében” (Szabályzat 6). 

 

 

 

Darvas Piroska 

A tisztulás az életemben 

 
                Marosvásárhelyen éltem, dolgoztam segítőnővérként, amikor egyik télen 
megtapasztaltam, mit jelent az, ha a szenvedésben valaki mellettünk van, és hogyan válhat a 
szenvedés a tisztulás útjává, azzá az úttá, amelyen még inkább összefonódik az ember élete 
Istennel, növekedik az iránta való szeretet, bizalom és ráhagyatkozás. Nem történt semmi 
különleges, csak megfáztam, belázasodtam és ágynak estem. Nagyon rosszul voltam. Hárman 
voltunk a közösségben, de nővértársaim elutaztak pár napra. Nem bírtam felkelni, teát főzni, 
enni, semmit sem tenni. Csak feküdtem, köhögtem, rázott a hideg, és egyre inkább magányossá 
lettem. Már nemcsak a testem fájt, hanem a lelkem is. Ilyenek gondolatok kavarogtak bennem: 
most nem vagyok fontos senkinek, amikor nem tudok tenni-venni, már rám se néz senki. 
                
                 Ebben a mélységes elkeseredésemben egyik este, elég későn, felhívott valaki, akit 
amúgy a barátomnak tartottam. Kérdezte, hogy vagyok. Próbáltam eltitkolni a dolgot, úgy tenni, 
mintha minden rendben volna. De ő erősködött: a hangod nem jó, hogy vagy? Igen, igen jól 
vagyok – válaszoltam -, csak meg vagyok hűlve. Lassan kiszedte belőlem, hogy pár napja egyedül 
vagyok, hogy lázam van stb. Ígérte, azonnal jön. Nem akartam, mondván, én jól vagyok. Letette a 
telefont és perceken belül a város másik végéből nálam volt. Teát főzött, leült az ágyam szélére, 



hallgattunk. Egyszer csak megszólalt: nem baj, ha te nem tudsz beszélni, mondok neked mesét. 
És elkezdett történeteket mesélni. Nekem addig senki nem mesélt az ágyam szélén.  
 
          Lassan-lassan feloldott bennem a magányhoz való makacs ragaszkodásom és ezzel 
megváltozott minden. Elmondtam, hogyan éltem meg az elmúlt napokat. Amikor elment, öröm 
és hála volt bennem iránta, de még inkább a jó Isten iránt. Már nem emlékszem a történetekre, 
amiket mesélt, de az élmény megmaradt: a szenvedés bezár, magányossá, reménytelenné tesz és 
egyre inkább magamba fordulok, de Isten mindig küld valakit, akinek a segítségével – imán, egy 
telefonhíváson, egy érintésen, egy látogatáson, egy történet elmesélésén, csendes együttléten, 
bármin keresztül – kiemel a szakadékból, átölel szeretetével.  
 
Jézus szavai csengtek vissza bennem akkor és visszhangzanak bennem valahányszor hasonló 
helyzetbe kerülök: „Te kishitű, miért kételkedtél?” (Mt 14,31) 
 


