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5.
A „kis út” őrzője

gábriel:
Jöjjön a kicsiny tetteket segítő angyal, és akik 
hozzá tartoznak!

5. AngyAl:
Angyalfivéreim így neveznek maguk között: a 
„Kicsike”. Szolgálatom szerint azokért a kis lé-
pésekért felelek, amelyekkel az Úr felé menetel-
tek. A Jézushoz vezető legegyenesebb ösvényt 
őrzöm, a „kis utat”, amelyen az a Szent Teréz 
lépdelt Isten felé, akit ti „Kis” Szent Teréznek ne-
veztek. Ő a vezető ezen az ösvényen, és éppen 
ezért ő az egyik legnagyobb szentje az Egyház-
nak.

A kis ösvényen járók azért találnak el gyor-
san Jézushoz, mert ők valóban Atyjuknak ér-
zik a Mennyei Atyát, Anyának Máriát, és úgy is 
élnek. Mindennap, még a legkisebb lépésben, 
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legkisebb tetteikben is. Így gyorsan célhoz ér-
nek, még ha ez az út végig áldozatokkal szegé-
lyezett is, és mind meredekebbé válik. Ám ha 
valaki valóban elindult ezen az úton, visszautat 
már nem ismer.

Jöjjenek hozzám, akik bátorítók ehhez az ös-
vényhez!

Szellő

vagyok a betlehemi barlangban. Nem hideget 
fújok, csak gyöngéden cirógatom a Gyermek 
Jézus arcát, fellobogtatom a parázs tüzét, fel-
ébresztem a bóbiskoló ökröt és szamarat, hogy 
szorgalmasabban leheljék a Kisdedet, kizava-
rom a kíváncsiskodó, szemtelen legyeket. Nem 
keltek égiháborút, legtöbbször észre sem ve-
szik, hogy jelen vagyok, mégis fontos ez a kis 
szolgálatom. Az azonban már nem szükséges, 
hogy emlegessék, dicsérjék, értékeljék. Teszem 
örömmel, mert ez a lényegem! Ha nem tenném, 
megszűnnék létem értelme.

Szívesen kísérem majd el a Szent Családot a 
menekülés forró útjaira, hogy némi enyhülést 
adjak. Szívesen szárítom majd fel a verejtéket 
Szent József arcáról, cirógatom a Szűzanya 
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homlokát, játszom a Kisded Jézus hajfürtjeivel. 
Amíg vagyok, ezt teszem, ez a szolgálatom!

olAJmécses

vagyok a betlehemi barlangban. Bizony, szük-
ség volt ott rám! Bár Isten dicsősége sugároz-
ta be a barlangot, számtalan angyal imádta ott 
az Isteni Gyermeket, az ember ebből mit sem 
vett észre. Még a Szent Szűz sem. A pásztorok 
is csak nyájuk mellett érzékelhették, hogy hitük 
fellobbanhasson. De mire a barlangba értek, ott 
félhomály fogadta őket. Csak a tűz parazsa és 
az én gyenge fényem világította meg a Kisded 
arcocskáját, a világ Megváltójának arcát.

Míg világítok, önmagamat égetem. Ez a tör-
vény, csak így lesz világosság! Önmagunk töké-
letes átadása szüli a fényt, amely Istenhez vezeti 
az embereket, amelynél felismerhetik a Megvál-
tót. De nem sajnálom magam. Míg felemésztő-
döm, önmagam is fénnyé válok, amely kicsiny 
lángjával belelobbanhat, eggyé válhat Isten örök 
fényével! Angyalok társa így lehetek.

szAmár

vagyok a Szent Család szolgálatában. Lenézett 
és megvetett a „nagy urak” szolgálatában állók 
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előtt. Mégis én szolgálom a legfölségesebb Urat, 
és hordozom a legértékesebb terhet, mert én 
hoztam Betlehembe Máriát, Isten Szent Anyját, 
szíve alatt az Isteni Gyermekkel. Én, vagy ta-
lán majd a fiam hordozzuk egykor az Üdvözítőt, 
Jézus Krisztust virágvasárnap az ujjongó tömeg 
között a jeruzsálemi bevonuláskor.

Szeret engem Mária, szeret József, és szeret-
ni fog a Mester is! Ez minden, de ez a legtöbb! 
Elfogadják egyszerű hivatásomat, és így kicsiny 
szolgálatommal része lehetek a nagy Műnek. 
Most, itt a barlangban lehelő szeretetem melen-
getheti a fázó Gyermeket! Hány nagy művész-
nek leszek kedvenc témája egykor, mert mindig 
egyszerű maradtam a szolgálatban.
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