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„Adj nekem osztatlan szívet”

Az első életrajz, amely szemünk elé tárja Clare Crockett nővér spirituális írásait
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2016. április 16-án 7,8 erősségű földrengés rázta meg Ecuadort. Legalább 656
ember halt meg, köztük a fiatal, istenfélő Clare Crockett nővér.
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Halála után két évvel rendje közzétett egy filmet figyelemre méltó életéről angol
és spanyol nyelven. A „Mindent vagy semmit: Clare Crockett nővér” című videót
már több mint három és fél millióan látták a You Tube csatornán.
Ebben a hónapban jelenik meg teljes terjedelmében Clare nővér életrajza, akit
egyre nagyobb vallásos tisztelet övez a világon, és aki ígéretes televíziós
karrierjét hagyta ott azért, hogy követhesse a hívást.
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A Clare Crockett nővér: Egyedül csak Krisztussal című könyvet Kristen Gardner
nővér írta, akit a dokumentumfilm elkészítésével is megbíztak.
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„A legfontosabb felfedezést személyes írásai jelentették” – mondta Kristen nővér a
CNA-nek. „Több notesze volt, amiben személyes benyomásait és imáit írta le.
Csodálatos volt látni belső életét és Istennel való kapcsolatát. Voltak sötét és
küzdelmes pillanatai, de istenszeretete mindig győzedelmeskedett.”
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Clare nővér a megosztott észak-írországi Derry városában született 1982-ben. A
vidám, karizmatikus tinédzser hamar felkeltette a tv producerek figyelmét. 15
éves korára már szerződése volt a brit Channel 4-gyel, hogy műsort vezessen.
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Amikor a Nickelodeon is hívta, világossá vált, hogy elindult a sztárság útján.

us
.m

a

2000-ben azonban Spanyolországba utazott egy nagyheti lelkigyakorlatra,
amelyet a Servant Sisters of the Home of the Mother (Az Anya Háza Szolgáló
Nővérei) szerveztek. Ezt a közösséget 1982-ben alapították az oltáriszentség és
Mária lelkiségének tiszteletére, valamint a fiatalok elérésére.
Személyes tanúságtételében később úgy emlékezett vissza erre, hogy amikor
Spanyolországba érkezett, „nagyon felszínes és vad gyermek volt”, de mindez
megváltozott, amikor a nagypénteki keresztimádás során megcsókolta Jézus lábát.
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„Nem tudom megmagyarázni, hogy pontosan mi történt. Nem láttam az angyalok
kórusát, fehér galamb se szállt le rám, de biztos voltam benne, hogy az Úr értem
van ott a kereszten” – emlékezett vissza.
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„És ezzel a meggyőződéssel párhuzamosan nagy bánatot éreztem, hasonlót ahhoz,
amit gyermekként éreztem a keresztúti ájtatosság során. Amikor visszamentem a
helyemre, valami nyomot hagyott bennem, ami addig nem volt ott. Valamit
tennem kellett Őérte, aki az életét adta értem.”
Így kezdődött a megtérés és gyógyulás hosszú útja. Csatlakozott a Nővérekhez, és
2006-ban letette első fogadalmát.
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„Az volt a legmélyebb vágya, hogy szívét ne ossza meg semmi, csak Isten felé
forduljon, és hogy az Úr teljesen alakítsa át őt, engedje, hogy feloldódhasson
benne….” – mondta Kristen nővér. – Tudta, hogy ezt egyedül nem érheti el, ezért
folyamatosan könyörgött az Ő segítségéért: „Adj nekem osztatlan szívet. Ne
engedd, hogy bármi a Te és az én szívem közé álljon.”
Kristen nővér, aki az Ohio állambeli Columbus városából származik és 2002-ben
lépett a Szolgáló Nővérek közé, elmondta, hogy úgy tűnt, Clare nővér imádságát
meghallgatta Isten, midőn – néhány rövidebb spanyol és az amerikai egyesült
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államokbeli út után – Dél-Amerikába küldték missziós munkára.
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Közvetlenül az előtt, mielőtt Ecuadorba ment, így írt: „A szívem a Tiéd, az elmém
a Tiéd, minden gondolatom a Tiéd. Kérj tőlem bármit. Semmi sem számít most,
mert semmi nincs, ami az enyém lenne. Birtokolj engem, Jézus” – emlékszik vissza
Kristen nővér.
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„Igazi áldás volt felfedezni és aztán a könyvben közvetíteni ezt a mély belső életet,
az Istennel való erős kapcsolatot, ami Clare nővér mindennapi cselekvését
motiválta, hogy nagylelkű legyen és teljesen átadja magát Istennek.”
Kristen nővér, aki jelenleg Rómában szolgál, úgy emlékszik vissza, hogy Clare
nővér halálhíre futótűzként terjedt szét a világban. A nővéreket egyre másra
kérték, hogy adjanak több információt a 33 éves Clare nővér életéről.
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„Elkezdtük átnézni az archívumunkat, hogy mit találunk Clare nővérről, és
egészen sok mindenre rábukkantunk. Ekkor vágtunk bele, hogy életéről egy
dokumentumfilmet készítsünk” – mondta.
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„Egész egyszerű volt a módszerünk: a spanyolországi, egyesült államokbeli és
ecuadori nővérek közösségei interjúkat készítettek azokkal, akik ismerték Clare
nővért. Körülbelül egy évvel később összegyűlt az anyag, és 2017 nyarán
elkészítettem a filmet. Egyik nővérünk szerezte a zenét. Valamennyi nővér
imádkozott. Igazi csapatmunka volt.”
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A filmet 2018. április 16-án mutatták be, Clare nővér halálának második
évfordulóján. A közösség nem tett közzé fizetett hirdetéseket, de a
dokumentumfilmet egymásnak ajánlották az emberek, és az egész világon sokan
látták.
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„Az embereket egyszerűen megérinti, és továbbítják családjuknak és barátaiknak.
Mindig megdöbbenek, amikor azt mondják nekem: „Nem is tudom megszámolni,
hányszor néztem meg…” Újra és újra megnézik a filmet. Miért? Mert a mi Urunk
Clare nővér tanúságtételén és életén keresztül akarja megérinteni az emberek
szívét. Nincs más magyarázat” – mondta Kristen nővér.
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„A róla készült eredeti filmfelvételeknek köszönhetően az emberek igazán
megismerhetik, hogy milyen volt: tele örömmel. Sok olyan felvételünk van, ahol
nevet vagy viccelődik, és azt hiszem, ebből láthatják a nézők azt az igazi
boldogságot, amit csak Isten adhat meg.”
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A növekvő érdeklődésre válaszul Kristen nővér új vállalkozásba kezdett, megírta
Clare nővér részletes életrajzát. Mindeközben a nővérekhez csodákról érkeztek
hírek.
„Több olyan házaspár írt, akiknek nehezen született gyermeke, hogy hálát adjon
Clare nővér közbenjárásáért. Néhányan még a kislányukat is róla nevezték el.”
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Kristen nővér kiemelte azt az esetet, amikor egy pár a születéskor elvesztette
újszülött kislányát. Az apa, aki ugyanabban az utcában lakott, ahol Clare nővér,
gyerekkori barátja égi közbenjárását kérte. A nővérek ugyancsak imádkoztak a
feleségéért, hogy új gyermeknek adhasson életet. Végül a párnak kislánya
született.
Ez csak egyetlen példa azokból a termékenységgel kapcsolatos csodákból,
melyeket Clare nővér közbenjárásának tulajdonítanak.
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„Nem tudjuk, hogy ezekre a terhességekre van-e természetes magyarázat,”mondta Kristen nővér. „Minden esetet meg kell majd vizsgálni, és az egyház
eldönti, hogy ezek valóban csodák voltak-e vagy sem. Az viszont tény, hogy ezek a
párok nagyon hálásak Clare nővérnek.”
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„Mindenesetre az ilyen és egyéb típusú gyógyulásos „csodákon” kívül legtöbbször
spirituális csodákról kapunk beszámolót. És ezek a legfontosabbak.”
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„Vannak, akik az öngyilkosság gondolatával foglalkoztak, amikor véletlenül
eljutott hozzájuk a Clare nővérről szóló dokumentumfilm, és újra remélni kezdtek
és visszatért az életkedvük. Mások távol kerültek a katolikus egyháztól, és újra
megtalálták a hitüket.”

Szerző: Szerk. (2020-11-21)
10 / 11 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a https://katolikus.ma/adj-nekem-osztatlan-szivet/ internetes
címről származik. A cikket 2021-05-18 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a
jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten
nagyobb dicsőségére!

a

„Voltak, akiknek langyos volt a hite, és a mi Urunk – Clare nővér hitvallásán
keresztül – felébresztette őket és új erőre kaptak, hogy mindent az Úrnak adjanak
és küzdjenek a szentségért. Sok fiatal erőt kapott ahhoz, hogy kövesse meghívását
a papi vagy vallásos életre, és a listát folytathatnánk.”
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Kristen nővér reméli, hogy azok, akik megnézik filmet vagy elolvassák a könyvet,
eltelnek majd a vággyal, hogy kövessék Clare nővér példáját, és mindent az
Istennek adjanak. Jób könyvéből idézett (7:1), ahol Jób így beszél: „Nem szolgálat
az ember sorsa a földön? Nem napszámos módján tölti el napjait?”

Forrás: CNA
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„Fontos felismernünk, hogy spirituális csatát vívunk” – hangsúlyozta Kristen
nővér. „A sátán mindannyiunk lelkéért harcol, és nem engedhetjük, hogy övé
legyen az utolsó szó. Annyi lélek sorsa függ attól, hogy nagylelkűen „igent”
mondunk-e Istennek! Ezt láthatjuk Clare nővér életén is, hogy tanúságtételén
keresztül hány lélek fordul Isten felé. Mi lett volna, ha akkor nemet mond?”
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Fordította: Eiben Ingeborg
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