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"CONSUMMATA"
MARIE ANTOINETTE DE GEUSER LEVELEI ÉS LELKI NAPLÓJA

P. Raoul Plus S. ]. művének

egyedül jogositott magyar kiadása.

Elószó
Marie Antoinetie de Geuser életét már jól ismeri a magyar közönség, hiszen Raoul
Plus jezsuita atya híres müvét a Korunk Szava I933. évi 2I-24. és az I934. évi I-I7-ik
számaiban már közölte. A mint azonban Franciaországban is eme életrajz után számtalan
helyről sürgették és kérték Raoul Plus atyát a «Consummata» című kötet új kiadására,
mi is igen sok levelet kaptunk, hogy közléseinket ne hagyjuk abba. Hogy a kiváló művet ne
tördeljük apró darabokra, most a Vigilia vállalta magára, hogy I935. évi évfolyamában,
négy részletben megajándékozza a magyar közönséget a Consummata kötetével.

Marie A ntoinette de Geuser Havre-ban szűletett és a legidősebb volt tizenkét testvére
közül. Erős karmelita hivatása volt, de mivel egészségi állapota miatt hivatását nem követ
hette, kénytelen volt a világban maradni és így jutott el a lelki élet kiválóan magas fokára,
amíg I9I8 június 28-án, 29 éves korában befejezte evilági életét. Isten beavatta őt az imaélet
legbelső titkaiba és olyan megnyilatkozásokban részesítette, amelyek rengeteg lélek vezetésére
és felemelésére alkalmasak, annál is inkább, mert akkora tehetséget adott neki lelki élményei
írásbeli lerögzítésére, amivel »Consummata» világosan, élően és mély finomsággal fejezte ki
a szavakkal ssinte ki sem fejezhető lelki élményeket is.

A mű, amit most a magyar közönség elé bocsátunk, kétféle forrásból veszi eredetét.
Az egyik Marie Antainette naplója, a másik pedig azon levelezés anyaga, amelyet két
[ezsuita nagybátyjának egyikével, P. Anatale de Grandmaisan-nal folytatott, aki több lelki
gyakorlatán volt a vezetője. Mikor Raoul Plus atya Marie Antoinette de Gewser-rét szóló
művét meglrta, ebből a két forrásanyagból nem vett át idézeteket, mert a rendelkezésére álló
dokumentumokkal, amelyek ugyanazt a mélységet fejezték ki, seinién elérhette célját. Igy ez
a gyüjtemény, amelyet most az olvasók elé tárunk, teljesen új és eredeti anyagat tartalmaz,
amely az életrajzban nem foglaltatott benne.

Ez a mü tehát teljesen különálló alkotás, mely Consummata életcéljának belső fejlő

dését tarja elénk és egyúttal egyike az új kor egyik legmélyebb lelki dokumentumainak.

Életszabályok

JÉZUS EGYEDÜL 1907 - befejezve 1909

L - Erősség: Sohasem hagyni magamat befolyásoltatni a pillanat
által. Minden legyen előre elrendezve. Nem heveskedni, nem sietni. Minden
munkára a kiszabott időt az utolsó percig fölhasználni. Minden pillanatban
azt tenni, amit jobbnak gondolok, azt egyedül Istenért tenni, teljes erőmből

és teljes szívemből. Isten nem a cselekedetek számát nézi, hanem a
ráfordított időt.

Minden elhatározásnál, lehetőleg «contra» cselekedni, hacsak az enge
delmesség, vagy a szeretet nem kívánja az ellenkezőt. Sohasem visszariadni az
áldozattól, hanem mindig keresni azt. Sohasem elhalasztani valamit, amit
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azonnal megtehetek. Nem engedni meg magamnak semmi haszon nélküli élve
zetet, hacsak ... Szüntelenül órködni azok fölött a semmiségek fölött, melyek
a földhöz, a teremtményekhez vagy saját magamhoz láncolhatnak, mindig
visszafojtani öket, akár gondolatok, érzelmek vagy kívánságok legyenek.
Semmi álmodozás; az eszem, a szívem, az akaratom Jézusé. Egyedül Ö ural
kodjék fölöttük.

A Szeretetben megedzeni a bátorságomat, hogy mindenre kész legyen.
Mosoly alá rejteni, boldogságom visszatükrözéseként, a belső megoszlást és
megsemmisülést. Hogy ne is sejtsék azt, hogy mindig meghalok valahol.

A szenvedésben: hallgatás! Magamat eltaposni hagyni, de sursum!
Teljes hévvel fölemelkedni az irgalmasságig.

Sohasem mondani azt, hogy elég, csak azt hogy «fiat», és mindig készen
lenni a több szenvedésre, ha Ö akarja."

II. - Szeretet: Jézust kivetíteni, mindenünnen Öt árasztani ki. Maga
mat kisajátítani, minél jobban odaadni a lelkeknek. Egyesülésem Jézussal
most már elég erős; küzdeni kell a vonzás ellen, (a gyóntató tanácsa).

(Szívességet tenni.) Ha lehet egy kicsit többet, egy kicsit jobban tenni,
mint azt kívánják, hadd érezzék azt, hogy szívesen teszem. Megelőzni a kíván
ságokat és mindig «Agenda contra». Ha fölajánlok egy szívességet, el kell fogad
nom a vele járó alkalmatlanságot is. Elfogadni, sokat elfogadnak az emberek,
ha pedig nem, akkor le kell mondanunk. A. M. D. G.

Odaadni magamat teljesen mindannak, ami másokat érdekel, mintha
örömet szereznének ezzel.

Gyermekeimért ... 2 nevelni őket, a szívüket isteni tartalommal megtől

teni. Erősnek lenni és föláldozni ezért azt az örömet, melyet az ő szeretetükben
találnék. Keveset kell követelni tőlük, inkább önkéntes cselekedetekre adjunk
nekik kedvet. És ha semmi sem sikerül, akkor is bátorság és bizalom! Az én erő

feszítésem és szenvedésem másoknak fog javára válni. Mindenütt elvetni szere
tetemet ... De hogy a mag kikél-e, az egyedül Isten szándékától függ.

A földmíves ... Az ő egyedüli gondja, hogy elvesse a magot ... pontosan
a barázdába; ám eszébe se jut visszanézni, vajjon kihajtott-e?

Utánozni a földmívest, csak a vetésre gondolni; magamat elvetni
anélkül, hogy összehasonlítást tegyek a vetés és az aratás között : ezek között
nincs semmi összefüggés.

(Magamat megerőltetni, hogy jókedvű, szelíd, nyugodt és kedves legyek.)
Minden erőmet ebbe fektetni. Visszariadok a mosolyoktól akkor,

mikor a vértanuság elébe örömmel nézek... Milyen tűrhetetlen termé
szetem is van! ... Ö! Jézusom, mosolyokat akarok Neked adni ... véres
mosolyokat.

III. - Egyesülés: Élni ... egyedül Érte, az Atya dicsőségéreés a lelkek

l Egy megjegyzés következik az áhítatgyakorlatokban való hűségről.

2 Fiatal testvérei.
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megváltására. Legkisebb cselekedetembe is azt a szeretetet kell fektetnem,
mint amilyennel a vértanuságra mennék.

Bizalom, mindennek ellenére. Mert milyen érdemem volna, ha csak azért
volna bizalmam, mert erényes vagyok, mert érzem, hogya jó Isten meg van
velem elégedve?

Odaadás, vak és teljes odaadás, mindent eltűrni; ez ellenkezik az én
tevékeny és heves természetemmel, de meg kell lennie.

Jézus ezt a munkát egyedül akarja véghez vinni ... Bele kell nyugod
nom hasznavehetetlenségembe ... Miután csak azt akarja, hogy megsemmi
síteni hagyjam magamat.

A kis engesztelőnek egészen oda kell magát adnia, ráhagyatkozni min
dig, föláldozni a «miérts-et és a «hogyants. Nem kell tudnia, hogy mi engesztel,
sem azt, hogy mit engesztel.

Elfogadni azt a megaláztatást, hogy annyira értékemen felül becsülnek,
sőt a dícséreteket is, mintha csak örülnék nekik. Isten tudja a valót, ismeri
nyomorúságomat és tudja, hogy mit szenvedek azáltal, hogy mások ezt nem
tudják.

Hogy ne is sejtsék, mennyire szenvedek nyomorúságom miatt. Mert ha
nem mutatom, erénynek tetszhetnék, egyszerűbb ha hagyom, hogy konsta
tálják ... Elfelejtetni magamat, nem azáltal, hogy elrejtőzöm. hanem egy
szerűen úgy, hogy azt teszem, amit a többiek.

A szegénység szellemében, föl kell áldoznom előszeretetemet az egyszerű

ség iránt és elfogadni azokat a dolgokat, melyek a «hiúság látszatát» keltik
és másoknak tetszenek. Ha a szegénység a földi dolgoktól való elszakadást
jelenti, akkor elsősorban jelenti az elszakadást sajátmagamtól.

Tekintetemet állandóan a Szeretetre függeszteni. Magamat megfosztani
hagyni mindentől, a mi nem Ű.

Isten egyedül.

ELSO RÉSZ
Fokozatos emelkedések

LELKIGYAKORLAT

1909 január -191 O szeptember

1909 január 25-29-ig.
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Szeret és viszontszeretetemet kívánja ...1

Belemerülök az engem átjáró Szeretet szemléletébe ...
(<És te, akit annyira szeretek? . .. )
«Nézd, mit adnak nekem az emberek a sok szeretetért! ...&

l Consummata, vagy ahogy még nevezi magát, Szentháromságról nev. Mária, 
hármas adománnyal felel erre a szeretet felhívásra : 1909 február 2-án a tisztaság és
szűsesség fogadalmával, 1909 juliusában a jobb fogadalmával és 1910 szeptember 8-án
az odaadás fogadalmával, teljes lényének áldozati ostyává való átváltozásával.
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Ecce ancilla . . . Ö! végtelenül kicsiny! Ecce rmmma ... Szenny és
tisztátalanság vesznek körül, és szálak, melyek a földhöz és magamhoz köt
nek; de Te mindent elégethetsz Szereteted tüzében. Te fö1haszná1hatsz és
föl is használsz sokaknak az üdvözítésére.

Ö! imádott Szerelmem ! mit kívánsz még ezután tőlem?

«Imádj. .. engesztelj... adj hálát ... szeress dícsérj ... hagyd
magad föláldozni, megsemmisíteni, átformálni általam egyesítsd magadat
Velem akaratodról, kedvteléseidrőlvaló lemondásban, az állandó erőfeszítés

ben, hogy levetkőzd mindazt, a mi nem «Én egyedül» vagyok. És add át magad
bízalommai Nekem, akaratom által megdicsőítem Magamat benned 1>

Aranybánya az Isten akarata, melyet Jézusomért kiaknázhatok .
Mindent szeretetből tenni per ipsum, cum ipso, in ipso . . .

A tiszta szeretet nem a földről való; ám olyan tisztává kell tennem
szeretetemet, amennyire csak lehetséges, minden erőmből ezután kell töre
kednem.

Isten legyen az én egyetlen közönségem ! ...
Hív engem az áldozatra, a Vele való megsemmisülésre ... Ö! te kicsi

kis lélek, Isten nagy dolgokra használ föl téged. Imádj ... szeress jobban!
Áldozd föl magad, föláldozott Szerelmeddel ...

Igen, Isten, az Úr, az én imádott Atyám tesz mindent, az én lelkem
kicsiny marad, egészen kicsiny, mert a nagy dolgok az 6 művei. Dicsőségének

építményében 6 minden, 6 van egyedül! . . . A kis kiválasztott kövecske.
mely odaadta magát, hogy rész lehessen az építményben, boldog imádott
Mestere boldogságán, boldog a kiválasztott, megkülönböztetett szeretetben,
hogy rész lehet.

Egyedül nem tudok semmit elfogadni, sem akarni, még szeretni sem!
maradj hát velem Jézus, én Jézusom! az engesztelő egyesülésben. Veled,
keresztrefeszített Anyám, Veled akarom magamat keresztrefeszíteni hagyni,
föláldozni «Jézusom) elemésztő akarata által ... Hagyni akarom, hogy meg
tisztítson, megszenteljen, átformáljon mindig és különösen akkor, amikor nem
látom, hogy miért szükséges ez ...

Azelőtt Isten csak keresztviselésem által óhajtotta dicsőségét. - Ez
volt az akarata. - A kereszt most is megvan, de már nem elég, cselekedni is
kell ... Az emelkedésre buzdít, mennem kell előre.

Emelkedjünk, szegény lelkem, te kis semmi, emelkedjünk nagy Istenünk
dicsőségére !

Emelkedjünk a szegénység által.
Emelkedjünk az önmegtagadás által.
Emelkedjünk az engedelmesség által.
Micsoda cél: Jézussal föláldoztatni ! ... osztozni az 6 megsemmisülésé

ben, hogy engeszteljünk Vele, Benne, egyedül Istenért! ... Engesztelő egye
sülés Jézussal, az Atya dicsőségére! ...
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Fényesség napja ... Szeretet ... Bizalom! Határtalan bízalom ! Hallot
tam Jézust, imádott Szerelmemet, szeretetemet kérni ... Szüksége van erre
a kis valamire, hogy növelje Atyja dicsőségét, hogyengeszteljen Vele együtt.'
Megmutatta nekem és láttam hálátlansággal viszonzott szeretetét! ... Hívott
és jöttem ... kerestem, figyeltem és hallottam. - Azt mondta nekem: «Sze
retlek ... jobban szeretlek másoknál . . . Én, aki itt élek, szeretlek Téged! ...
és nagy dolgokat akarok véghezvinni benned, Atyám dicsőségére ...l) - Lát
tam és ha látunk olyan édes odaadni magunkat és megosztani az áldozatát
annak, Akit szeretűnk l - És ha már nem fogok látni, akkor is azt akarom,
amit 6 akar, mert szeretem! ...

Audivi . . .
«Jöjj, később fogják csak megtudni, hogy milyen dicsőséget nyerek az

ilyen lelkektől! Csak később fogják látni, hogy milyen szent ez a hivatás! ...l)

A feszület

Láttam a fényt, amit Jézus már olyan sokszor mutatott nekem... Úgy
láttam mint novemberben, de még sokkal világosabban, hogy «Jézusomnakl>
a szíve milyen mélysége a szeretetnek ... És hallottam a hívását.

Láttam a megbántás mélységét is, melyet a világ bűnei okoznak ... és
amelyet én nem tudok betölteni.

Láttam Istent, amint a Fiát adja, Aki elment a világ szeretetében a
szeretet legvégső határáig, és az én «Jézusoml) tradidit semeüpswm:

Láttam az isteni Szívet, ezt a szeretetteljes Szívet, telítve érdemekkel
és kegyelmekkel, készen arra, hogy kiáradjon a világra ... és ezek az érdemek
és kegyelmek nem tudtak kiáradni. Megértettem és láttam, hogy valami
hiányzik, talán csak egy kis semmi, de hiányzik és ez akadályozza meg a jóvá
tételt ... és emiatt nem menthetőkmeg a lelkek. És ez a kis semmi az a csa
torna, melyen keresztül Isten kiáraszthatja Szíve kegyelmének mérhetetlen
kincseit.

Audivi. Biztosan hallottam. «Akarsz-e ilyen kis lélek lenni? Ezek a kis
csatornák az odaadott és föláldozott lelkek, melyek csak Isten dicsőségéért

élnek, azután vágyodnak és azért imádkoznak. Olyan lelkek, melyek minden
személyes szándékot félretolva, egyedül Jézus Szívének a szándékaiért mun
kálkodnak. Nem szükséges ehhez, hogy nagy lelkek legyenek, csak az szük
séges, hogy fönntartás nélkül odaadják magukat.

«Szegénykém, add Nekem a szívedet ...l) - Igen, odaadom magamat.
Fogadd el Ú Szent Atyám, ezt a kis áldozati ostyát, az én lelkemet,

fogadd el isteni Fiad testének a fölajánlásával együtt, és hogy «Általa, Vele és

1 Szüksége van de facto, de nem de iure, magától értedödően. Krisztus áldozata
egymagában túláradó; de kivánja, hogy mi is részt vegyünk benne. Csak ezen az
áron juthatnak el, az Ő áldozatának végtelen érdeme által, egyik vagy másik lélekhez.
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Benne» megtisztulva, megfosztva, föláldozva, megsemmisítve, legyen azután
megszentelve és újjáteremtve a Te dicsőségedre.

Milyen békét és milyen boldogságot ad nekem az a tudat, hogy igazán
semmi sem vagyok, semmit sem tudok, vere nihil sum, vere nihil possum, és
Isten mégis fölhasznál engem, vere . . . Szüksége van reám, hogy kiáraszthassa
kegyelmét a világra. - Vere, sok dicsőséget nyer Isten ezáltal a kis semmi
által, ha egyesülve marad Vele. Qui manet in me ...

Nem elég jézusban maradni, ki kell Űt sugároztatni . . . hogy dícsérjék,
szeressék, imádják és hálálkodjanak Neki, miattam ... hogy közeledtemre
kinyíljanak a szívek.

Láttam, hogy milyen véghetetlen dicsőséget nyer Isten, egy Űt szerető

lélek áldozatából ... egy szeretö és bízó lélekből, mely kifosztani, megsemmi
síteni hagyja magát, hogy azután Jézus által megszenteltessék és újjáteremtes
sék. Egy olyan lélekből, mely föláldozza. megalázza magát jézussal ... és
miután nem lát, nem akar és nem keres mást, csak egyedül jézust, minden
erejéből a tiszta szeretet után törekszik és nem riad vissza semmitől sem, hogy
Vele minél bensőbben egyesülhessék.

Imádó, dicsőítő, hálaadó imádság, kegyelmeket kémi a lelkek számára
is. De még több hallgatni, nézni.

Ez nehéz, ha már nem érzek és nem látok, de mégis mindig ez után törek
szem ... Mert az Ű öröme, hogy tartozásban legyen vele szemben a szeretettel.

Máriával a kereszt tövében

Mária ott áll és egy tekintetet vet azokra a gyermekeikre, akiket jézus
adott neki: «Ki akar az én szenvedésemben osztozni? ...» Ö ! édes, szeretett
Anyám ... én! Osztozni akarok ... és szemlélni a Te fájdalmadnak kimerít
hetetlen mélységét. .. Micsoda szakadék! Te szeplőtelen és fölfeszített ...
Veled, Anyám, és úgy mint Te, föláldoztatni hagyam magamat. Veled együtt
ajánlom föl Szent Atyámnak, jézusom szenvedéseit ...

Fölajánlom a pappal együtt az áldozati ostyát, az én áldozatomat és
azzal a tiszta, isteni, imádandó Ostyával együtt, fölajánlom a lelkem kis
ostyáját, hogy engeszteljen Vele együtt.

Stabat Mater ... Bátorságot nyujt egész lényével. Két vigasztalás
adatott Neki. Tudja, hogy a szenvedés a szeretet ajándéka. S hogy visszatérjen
a szeretethez, elfogadja hát bizalommal és bátorsággal és szerelmesen vissza
küldi a Szent Atyához. Azután látja ez az áldott Anya, a kereszt lábánál,
jánost és Magdolnát ... a tisztaságot és bűnbánatot ... Látja, és jézus is
látja azokat az engesztelő lelkeket, kik a jövőben föláldozzák magukat Vele
és anyjával.

Úgy-e látod Anyám, a Te kis engesztelődet és mind a többieket, akik
engesztelni akarnak. Ami megvigasztalja kissé a Te szívedet, az az, hogy látod
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a kehely lábánál jézusod jegyeseit, kik Vele együtt engesztelnek, mint Te a
kereszt lábánál.

Kábitó látomás: én jézus jegyese ... föláldozva magamat Vele. 6!
hogyan is súrolhatjuk állandóan a szereiet mélységének igazságait, hogy magukkal
ne ragadjanak ... Si scires ... «jézusom», hogyan adhatod nekem azt a ke
gyelmet, hogy mindenről elfeledkezzem, még a lelkemről is, és elvesszek meg
semmisülve a Te Szeretetedben.

Vakító világosságok napja, a szeretet mélységének igazságait láttam. Meg
semmisülve a szemlélődésben. Nagy boldogság.

Megjelenés a hegyen

A magányban jézus közeleg ... jézus közeleg: ez hát nem az elérhetet
len Isten, de az élő, szerető Isten ... jézus, Emmánuel ...

Imádandó titok, Isten ... jézus mindig itt van az Oltáriszentségben,
kérve, esdekelve szeretetemet. .. Ki kell üresíteni a szívemet mindentől,

hogy magányt teremtsek benne és hogy jézus mindig közelebb jöhessen.
«Eltűnők, de veled maradok.i Igen, ha nem is fogok már látni, Vele akarok
maradni ... és élni, minthogy ha látnék, mert «6 mindig itt van, esdekelve
szeretetemet ...» «Az én jézus Krisztusom az én Mindenem.i Bízalom. 6 az
én Áldozati Ostyám, melyet állandóan fölajánlhatok az Atyának, lelkemmel
együtt, és ez a fölajánlás betölti az én semmiségemnek mélységét ...

***
JÉZUS EGYEDŰL

1909 február 2.

Laudate Dominum.
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Ma Gyertyaszentelő ünnepén 1909 február 2-án, szűzességi és tisztasági
fogadalmat teszek. Ezt a fogadalmat Nagy Boldogasszony napjáig teszem,
azzal a föltétellel, hogy szükség esetén gyóntatóm fölmenthet alóla.

Ezzel újra fölszentelem magamat az Istennek:
Azután, hogy 1889 április 24-én keresztény lettem;
Azután, hogy Máriának fölajánlottam magamat;
Azután, hogy odaadtam magamat Neki teljesen, amennyire akarja,

ahogyan akarja, mindig és különösen 1900 június I4-én;
Azután, hogy jézus Krisztus katonája lettem 1900 november rj-án :
Azután, hogyeljegyeztem magamat jézussal 1906 október 31-én;
Ma végre egy sokkal bensőbb egyesülésben, igazán jézus jegyese lettem,

áldozat Vele együtt, az 6 megváltó munkájában.
Mostantól kezdve, jobban mint valaha, az én Atyám dolgaiban akarok

lenni; mindenben az 6 érdekét akarom szem előtt tartani, úgy, hogy szünet
nélkül föláldozom magamat jézus dicsőségért.

Egy mérhetetlen tartozás szegény kis eladósodottja vagyok, fizetés-
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képtelen adósa, akinek Te, imádott hitelezőm, nemcsak hogyelengeded az
adósságát, ami már magában véve kis kimondhatatlan jutalom, de szeretni
akarsz és igazán a jegyeseddé tenni ... úgyhogy ezáltal a valóságos egyesülés
által, az én adósságomat igazán a magáévá tette, az Ö dicsőségét pedig az
enyémmé ... Ö adós és hitelező egy személyben ... Kétségbeesve, hogy igazán
nagyon kicsi vagyok, nem tudom mire alapítani a bízalmamat, ha jézus föl
ajánlja Magát nekem, mint az én Mindenségem. Ö szeretett a végsőkig ...
és most is és mindig így szeret.

Elmerülve a hála és a szeretet érzelmeiben, nem tudlak, csak imádni ...
Megvilágosítva ettől a Világosságtól, A Szeretet kimeríthetetlen mélységétől,

melynek mindig a szélén járok és melyet oly kevéssé látok ... jézus szeret ...
a végletekig ...

Quid retribuam? ...
Ezer mártirium sem volna elég az én szeretetem nagyságának ... Bátor- .

ság az engesztelő egyesülésben, ad Gloriam Patris.
Si scires donum Dei ... úgy kell élni, mintha ismerném.
Imádni. .. hálát adni... fölajánlani . .. imádkozni ... cselekedni.
Misericordias Domini in aeternum cantabo ...
Igazság, megfoghatatlan titok. Qui manet in me ... hic fert fructum

multum.
Egészen odaadva Isten akaratának, hogy tenne velem, amit jónak

lát. Mérhetetlen vágyam támadt, hogy szenvedjek érte, amennyit csak
lehet, hogy megdicsőítsem Öt határtalanul. De bármire egyformán készen
voltam.

jézusom megérttette velem, mennyire jól esik Neki önátadásom, mert
teljhatalmat ad Neki az odaadott lélek fölött. És annyi dicsőségetnyer általa,
amennyit csak akar. Aztán láttam jézust szenvedni, agonizálni, és meghalni
minden vígasztalás nélkül, jézust megalázottan, ott, ahova senkisem kívánja
követni. Láttam a Kelyhet, az Övét és azt mondta: «Akarod te is, te szegény,
kis kedvencem n Érezve gyengeségemet, a mérhetetlen szenvedés láttára és az
érdemetlenségemet ilyen nagy kegyelemre, habozni kezdtem És akkor ezt
hallottam: «Az az akaratom, hogy kiürítsd az én kelyhemet )

Az Ö Akaratának nyilvánvalósága láttára, elfogadtam, örömmel és
hálával, bízva abban, hogy kegyelmét adja hozzá. «Megigérte, hogya szen
vedés maximumát adja nekem, és hogy eléget egészen az Ö dicsőségére. Meg
igérte, hogy elvezet a legbensőbb egyesülésre, és hogya dicsőség maximumát
fogja elnyerni általam. Olyan kifürkészhetetlen dolgokat igért nekem, amelye
ket nem lehet elmondani ... Azután ezt hallottam: «Ne csodálkozz, ha a
megigért szenvedések után nagyon nagy kegyelmeket és világosságokat adok
neked ... Szükséged van reájuk, hogy megerősítseneka szenvedésre ... Ez a
szeretet lesz a te erőd, mert magadtól semmire sem vagy képes ... Ezekben a
világosságokban és kegyelmekben fogok veled egyesülni, mert a te szenvedésed
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semmi az Atya dicsőségéért.Azért Én leszek az, Aki szenvedni fog benned és
Aki meg lesz alázva ... Én leszek a te erőd és a te bátorságod . . .l)

Azután megerősítette mind az utóbbi hónapok igéreteit. Azt akarja,
hogy egy kis felemésztett ostyává legyek, egészen az 6 dicsőségére.

Calicem accipiam et nomen Domini invocabo, laudans invocabo Dominum...
És ezek a szavak mintha számomra lettek volna írva:

«Fac me plagis vulnerari,
«Fac me cruce inebriari
«Et cruore Filii ...»

És láttam, hogy bennem mindez teljesedésbe fog menni ...
És megmutatta nekem a szenvedés kimeríthetetlen mélységét, mint

önátadásom következményét ...
És megmutatta nekem ennek az önátadásnak mérhetetlen értékét az 6

dicsőségére . . .
És mutatott még annyi mindent, amit nem írhatok meg, de amire 6

emlékeztetni fog engem, akkor, amikor szükségem lesz rá.

***
1909 március L

Kedves Nagybátyám!

A lelkigyakorlat utáni pár napon még tartott a nagy világosság; 2-án meg
tettem fogadalmamat és nagy békét és boldogságot éreztem fölötte.

Azután pár napig olyan világossági állapotban voltam, melyet hónapok előtt

élveztem és most annál kinosabban érint. Nem láttam már világosan az igazságot,
a tisztátalanba voltam elmerülve és szomjúhoztam a tisztaság után; szerettem minden
erőmből és vágyat éreztem még jobban szeretni, és nem tudtam; szerettem volna
megtagadni magamat és ha tettem, inkább élvezet lett; kerestem az alkalmat a meg
alázódásra és nem találtam rá módot, ebbeli szándékomat azonban nem éreztem
egészen tisztának és láttam is utólag mindig, hogy tetteimbe belecsúszott valami az
«Én»-ből és még sem tudtam ezt az «Éne-t meglátni, hogy elkergethettem volna. Min
den erőmből küzködtem ebben a helyzetben; a bizalmam erős maradt, mert úgy
gondolom, hogy Jézusom meg akart egy kicsit próbálni mindezzel és én elfogadtam
olyan egyszerüen, ahogy csak lehetett azt a megaláztatást, hogy nem tudom magamat
megalázni és azt az önmegtagadást, hogy nem tudom magamat megtagadni.

A nagy világosságok idején, mikor a lélek úgy telítve van Istennel, nem fenye
get az a veszély, hogy az «Én» közbeléphet; nem nehéz az «ÉUl> ellen küzdeni, ha érez
zük, hogy követeli a helyét, de sokkal nehezebb a helyzet akkor, ha nem látjuk az
ellenséget szemtől szembe. Ilyen esetben mindig attól félek, hogy belevegyül valami
nem tiszta a szándékomba.

Az Örökimádásra világosan hivott Urunk a lelkigyakorlat harmadik estéjén
és ha egy újabb világosságban nem kapok ezzel ellenkező hivást, bizonyosra veszem,
hogy errefelé hiv és csukott szemekkel megyek utána.

A mult évben, március 25-én azt hittem, hogy igazán elszakadtam már min
dentől és miután egy áldozás után, melyben minden különösebb megvilágosodást
nélkülöztem. megvallottam Uramnak mindenre kész szeretetemet, hallottam, mirrt
már oly sokszor, üdvözítőmszeretetemet sürgető szavait és láttam is Őt (belső látással)
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és ez a két szó: «Imádj, engesztelj», elementáris erővel szegeződött velem szembe.
Az Örökimádás mint nagy kérdőjel állt előttem, egyszerűen a szabadságomhoz inté
zett kérdés volt ez: «Szeretsz-e úgy, hogy mindvégig kővess?» - Biztosítom Önt,
hogy akkor láttam csak, mennyíre ragaszkodom még saját magamhoz.

Akarattal mégis beleegyeztem, mert (5 kivánta ezt tőlem.

December elején egy este, mikor az elmélkedésre készültem és nagy vonzaImat
érezve a Karmel önmegtagadásai iránt, megértettem, hogy ha az Úr az Örökimádás
ban akar engem, ott többet fog szenvedtetni, mint a Karmelben, ha a szenvedés
az Ő dicsőségére szolgál.

Február Ig-én, áldozás után, megigérte a Mi Urunk, hogy azt fogja nekem adni,
ami a legnagyobb jóvátétel az (5 dicsőségére és akkor láttam, hogy ez a szenvedés.
Megmutatta Magát nekem agóniájában és tiz nap óta nagy világosságban vagyok és
látom Jézust szenvedésében, baldokolva, minden vigasztalás nélkül.

Féltem egy kevéssé és nem fogadtam el mindjárt, olyan kicsinek éreztem maga
mat, hogy nem tudtam. Akkor azután megértettem, hogy ha egyszer az Úr erre hív,
ott lesz (5 Maga is, bogy az én erősségem legyen. Még a teljes Szeretet fényességében
vagyok, látom az agónia minden részét és kihasználom ezeket a világos pillanatokat,
amennyire csak tudom, hogy erőt és bizalmat gyűjtsek arra az időre, amikor majd
az egész kelyhet kell kiinnom.

Nem említettem Önnek előbb a többi világosságot, részben bátorság híján,
másrészt pedig, mert nem is láttam elég tisztán, bogy szükséges-e, azután főként azért
nem, mert félek míndíg, hogy ezekbe a dolgokba képzelődés is belevegyülhet. Várok
tehát mindaddig, mig Urunk többször világosan meg nem mond valamit, bogy annak
valódiságát azután biztosan elfogadhassam. De a legutóbbi világosság világosabb és
erősebb volt minden eddiginél; már tíz, tizenkét nap óta tart.

Régen, hét vagy nyolc éves koromban, arra kértem a Mi Urunkat, hogy egye
sítsen Agóniájával; és sokáig nagyon szerencsétlen voltam emiatt, azt hittem,
bogy el vagyok kárhozva ; azóta biztosítom róla, nem kértem soha a szenvedést, bár
sokszor nagyon vágyódtam utána. De most, míután a mi Urunk Maga kivánja, ugye
teljes bizalommal és hálával elfogadhatom?

Láttam egy nagyon megaIázó halálnemet és Urunk azt kérdezte tőlem elfogad
nám-e? Anélkül kérdezte azonban ezt, hogy megígérte volna, vagy fölhivott volna rá.
Akkor egyszerűen azt feleltem, hogy legyen meg az Ő akarat a.akár igy, vagy amúgy.

Az önmegtagadás nagy vonzerővel bir számomra; élek is vele, de észszerű

mértékkel, Szívern kiüritettem mindentől, ami nem Isten. Pontosabban látom azóta
a dolgokat: Istenből kell minden és a többiből nem kell semmi. Minden, ami túl van
a lehető legtökéletesebb szegénységen szörnyen a terhemre van. Szeretném, ba sem
mim sem volna, ha semmitsem adhatnék, mert ebben is található természetes öröm.
Azt hiszem, rám nézve az a legnagyobb lemondás, ha föláldozhatom a teljes szegény
ség iránti előszeretetemet.mert végre is a szegénység is csak eszköz és nem kell nagyon
ragaszkodni hozzá.

Viszonyom a szenvedő Jézushoz és a fájdalmas Szűzhöz bizalmasabb most,
mint valaha; ez kimondhatatlanul boldogit, benne vagyok a makulátlan, legtisztább
Szeretetben, minden ragyog körülöttem. És ebben a gyönyörűséges egyesülésben
várom a szenvedést és megaláztatást ...

Legkevésbé sem csüggeszt el tisztátalanságomnak tudata, mert Jézus Szíve
mindent megtisztit ; az sem nyugtalanít, hogy nem tettem soba semmi jót; mert ha
valami erényt találnék magamban, vagy valami jót tettem volna, még elbízhatnám
magamat, vagy legalább is örülnék annak, hogy én is adbatok valamit. Sokkal nagyobb
önmegtagadás az, bogy egészen szegény vagyok és semmit sem adhatok. Különben

11* VIGILIA' 163



164

is Isten akarata, hogy az én megszentelődésemegyedül az Ö műve legyen és így minden
dicsőség is egyedül Őreá szálljon.

Igyekszem a környezetemnek is adni valamit Jézus jóságából és szelídségéböl,
arra is igyekszem, hogy ne látsszam túl elszakadottnak és elvonatkoztatottnak tőlük,

hogy el ne idegenítsem őket.

A családban még túlságosan egyéni vagyok, Isten dolgait egy kissé mindig
rajtam keresztül kapják és amit Hozzá küldenek, abból is elvész valami rajtam keresz
tűl; ha majd egy kissé jobban meghalok számukra, ez az út közvetlenebb lesz.

Belsőleg egyáltalában nem vagyok már a magamé, szinte már teljesen egyesül
tem Jézussal. Legalább is úgy érzem, hogy mindenütt úgy vagyok, mintha nem volnék.
Minél jobban odaadom magamat a külső kötelességeknek, annál inkább érzem J ézu
som jelenlétét, annál jobban hallom Öt.

Bízom abban, hogy az isteni segítség velem marad annál a rettenetes szenvedés-
nél és megaláztatásnál is, amit már előre sejtek. M. A.

Egy valami van, amit nem vagyok képes megvalósítani, mert teljes valójában
sohasem tapasztaltam. Úgy érzem, hogy borzasztó nehéz lehet semmit sem látni, semmit
sem hallani és kizárólag csak a hitből élni. Nagy világosságokra lesz szükségern, hogy
erőt adjanak nekem ehhez a megpróbáltatáshoz, de bízom benne, hogy meg fogom
őket kapni.

* * *

Kértem Jézusomtól, hogy fosszon meg mindentől, ami nem Egyedül 6,
hogy tisztítsa meg a szívemet, tegyen szeplőtelenné az Ű szeretetében, hogy
annál jobban egyesülhessek Vele és annál jobban dícsérhessem Űt.

«Én annyit szenvedtem attól, hogy a föld minden szennyét magamon
éreztem .. , és ebben a szenvedésemben senki sem akar követni ... és te ... ?»

- Ú, Jézus, ha ez a Te akaratod, úgy ez az én örömöm is.
<lYonzó és szép erényeket kérnek tőlem a legtöbben, a szenvedést is

kérik .. , de senki sem ajánlkozik a megalázások megalázásának elviselésére ...
senkisem bízza magát teljesen az Én akaratomra . . . Ne kérj mást, mint az
Én akaratomat, mert te nem érted meg, hogy mi az Atya dicsősége ... Én
tudom, hogy mi a legengesztelőbb, amit neked adhatok. , .»

- Imádkozni a papokért, az is a Te dicsőséged? És helyettük engesz
telőnek lenni? ... (A gyóntatóm jelölte ki nekem ezt a szándékot.)

«Ha az lesz a szándékom, hogy te magadat különösképpen értük áldozd,
majd értésedre adom, vagy fölhasználom imáidat erre a célra ... de addig
is kérd azt, amit én akarok... Igy imád bizonyára tiszta és célravezető

lesz . . .»
«Hagyatkozz, szerelmesen, bizalommal az Én Szeretetemre, fogadd el

egyszerűen az Én Kelyhemet és igyál ki mindent Velem, ez a legengesztelőbb ..
Egyesítlek téged Magammal a legbensőbb egyesülésben. , ,»

«Én belőled a dicsőség teljét fogom kaphatni , , , és az engesztelésnek
a teljét is, . , de magadtól ne tegyél semmit, mert Magam akarom a te meg
szentelődésed művét véghezvinni ...»
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«Ha tudnák az emberek azt a dicsőséget, amit Isten egy ilyen kis fel-
ajánlott engesztelő lélektől nyer Szemléld ezt a dicsőséget ...1)

«Az emberek sokat kérnek egy keveset fölajánlanak, egy keveset meg-
köszönnek, de milyen kevesen imádnak ... szeretnek ... hallgatnak ...&

«Nézz ... hallgass ... szeress ... kövess ... dícsérj ...l)

Mit mondjak? ... Mit ne mondjak? ...1

«Ezeknek a kegyelmeknek ismeretében nagyobbnak fogja látni tarto
zásodat és jobban meg fog vetni ... Meg fogja érteni, hogy Én vagyok Egyedül
ezekben a dolgokban és minden dicsőség az Enyém lesz ... Bizalom, mondd
azt, amit Én fogok mondani neked, hogy mondj; légy bizalommal, számodra
csak megalázás és szenvedés fog jutni... A dicsőséget Magamnak tartom
fönn .. .n

• • •
1904. március 27.

Kedves Nagybátyám!

Most 21-én olyan érzésem volt, hogy megijedtem egy kicsit. Urunk ugyanis
fölfedte előttem egy kissé azt a sérelmet, melyet bűneim okoztak Istennek, erre akkora
gyülölet vett rajtam erőt nyomorúságom iránt, amely ennyire megbánthatta Istene
met, hogy első pillanatban úgy éreztem, bár örökre elkárhozna, de ez az érzés nem
volt szándékos.

Mégis utáltam önmagamat és igazán elégtételül szolgált volna, ha megfosztva
láttam volna magamat Isten szeretetétől és az örök boldogságtól, ha ez valamit is
jóvátehetett volna. .. Kevésbbé szenvedtem volna ettől, mint ennek a nagy sére
lemnek a gondolatától.

Egész nap az Iránta val6 szeretetből pr6báltam szeretni magamat, de nem vol
tam képes erre. Az, hogy visszataszító külsejű szegényeket vagy ellenszenves embere
ket szeressek, egészen könnyűnek tetszett számomra, - de hogy valami ilyen szeny
nyeset szeressek, azt nagyon nehéznek találom.

És Urunk mégis megmutatta nekem, hogy ezt a lelket, melynek a tisztátalan
ságát csak egy kevéssé sikerült meglátnom. Magához vonta, hogy egyesítse Magával
a legbensőbb egyesülésben, megmutatta, hogy mennyire szereti őt. Ma Urunk ezt az
átváltozást megmutatta nekem, mindig boldog voltam ebben az egyesülésben, meryre
meghívott, de most jobban szerettem volna, ha Isten ezzel a szeretettel valaki tisztáb
bat szeretett volna.

Urunkhoz való vonz6dásom erősebb mint valaha, szinte szét kell szakítanom
valamit, hogy el tudjak válni Tőle és ez néha nagyon nehéz, sőt majdnem lehetetlen.
Mert nem tudom, hogy mely határig tegyem ezt, úgy tettem, ahogy a legjobbnak
gondoltam. De úgy érzem, hogy talán túlságosan is elzárk6ztam.

Azt hiszem sikerült vidámabbnak feltűnnöm és jobban érdeklődnöm olyan
dolgok iránt, melyek nem érdekelnek. Úgy hiszem sikerült az is, hogy jobban előtérbe

kerülj ek, vagy inkább hagytam, hogy az előtérbe toljanak. Igy kevésbbé vehették
észre azt, hogy belől van bennem valami. Ám azt hiszem, hogy ennek a nagy delejes
vonzásnak túlságosan odaadtam magamat. M. A

• * •

l A lelkivezetőjének irja ezt.
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1909. március 5.

UgyeemIítettem Önnek azt a világos hívást, melyet az Örökimádás iránt éreztem
a lelkigyakorlat alatt. Egy idő óta azonban semmilyen hívást sem hallok arrafelé...
Urunk csak a szenvedésre hív, azt akarja, hogy föláldoztassam Vele. Én pedig öröm
mel és bizalommal adok oda mindent és fogadok el mindent; miután odaadom Neki
mindazt a bátorságot és szeretetet, ami bennem van, hiszem, hogy annyi dicsősége

származik belőlem, amennyi csak lehetséges.
Szeretném lekötni magam és jobban odaáldozni erre az engesztelő útra, melyre

Urunk szünet nélkül hív. Nem tehetném ezt fogadalom által is meg? ... azokkal a
föltételekkel mint a másikat tettem, ez is elég egyszerű lenne ... és nem tehetném-e
meg azt, hogy megígérem, hogy azt teszem, amit a legtökéletesebbnek hiszek és nem
azt, ami a legtökéletesebb; így ez is elég egyszerű lenne. Nem is kellene miatta sok
változtatás életrendemben. mert hiszen eddig is körülbelül így tettem, - kivéve egy·
szer egy operáció után kis ideig, - és ez így talán nagyobb dicsőségérevolna Istennek.

Miután elég gyakran nem látom tisztán, hogy mi a jobb, olyankor egyszerűen
azt fogom tenni, amit jobbnak hiszek.

Ami a Rendet illeti, cseppet sem nyugtalankodom, mert úgy hiszem ez másod
rendű kérdés; meg azután így gondolom, hogy Urunk majd csak megmutatja szá
momra az utat, amikor szükségesnek tartja.

Különben ez majdnem mindig így volt, valahányszor Urunk hívott valamerre.
Valahányszor örömmel fogadtam elhívását, többet már nem hív arra az útra, talán
csak azt akarja látni, vajjon ahhoz a dologhoz ragaszkodom-e, vagy az (5 akaratához.
Látni szerette volna bizonyára, hogy követni fogom-e odáig, de azután többet nem
akar oda hívni; mert sokszor megkívántat velem valamit, amit azután nem ad meg.
Azt akarja, hogy mindent föláldozzak Neki és azután a százszorosát adja, «Saját Magát»,
oly belső egyesülésben, melyet lehetetlen leírni.

Néhány nappal ezelőtt úgy kívántam meghalni, hogy mindenkitől elfelejtve
és elrejtve egyedül legyek Vele; el sem tudom mondani, mi megy végbe bennem és azt
sem tudom, hogy úgy jobb-e mégis, ha bármilyen tökéletlenül is, de elmondom ezeket,
vagy ha nem. Azután eszembe jut mégis, hogy holtan nem szenvedhetnék többet és
én nem ezt akarom: de szeretnék oly sírban eltemetkezni, melyben szünet nélkül
szenvedhetnék Jézusommal együtt és folyton folyvást meghalhatnék az Atya dicső

ségére; mert ez az én hivatásom. M. A.

'" * *
1909. március 14.

Példaképpen Jeanne d'Arc jelent meg előttem. Ű bizalommal követte
a hangokat, Jézussal egyedül . . . Kicsiny emberi érte1mükkel sokan nem értet
ték meg azokat a látszólagos ellentéteket, melyekben néha a <<nagy Igazság»
megnyilvánul ... De Jeanne, bár nem értette, mégis követte a hangokat ...
és meghalt megértetlenül. Isten akkor meg lett dicsőítve ebben a kis Szent
ben is és Jeanne most sok kis lélek előtt nyilvánítja ki magát, hogy meg
tanítsa őket arra, hogyan kell a hívást követni akkor is, ha nem értik.

Kitérés nélkül kell igyekeznem abban az irányban haladni, melyet Ű
mutat nekem, anélkül, hogy tudnám, vajjon megérkezem-e és anélkül, hogy
érezném azt, hogy haladok ... Mert énvelem ez a bánásmódja.
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Február 19. óta úgy érzem, mintha csónakba ültetett volna egy háborgó
tengeren és bekötvén szemeimet, mintha evezőket adott volna kezeimbe,
ezekkel a szavakkal: «haladj csak egyenesen ... bátran ... és bizalommal,
mindennek ellenére. . . Én vagyok a kormánynál ...)

És akkor megkapaszkodva az evezőkbe, megfeszítem erőimet ... sze
retek. .. és odaadom magam. Bízom benne, hogy az utolsó napon, ha a
kötést leveszi a szememről, a kikötőben leszek ... Ő volt, aki vezetett
egyedül 6.

Időről-időre egy-egy szóval bátorít a világosságban és ezek a szavak
mindig a szeretet, a bizalom és a béke szavai ...

Ö! milyen jó is igazán szeretni és az igazságban látni mindent ...
De ha ezekben a régiókban maradnánk, nem tudnánk többé a földi dolgokat
élvezni, sem szenvedni... az önmegtagadás, a lemondás mind céltalan
lenne. .. Mindezek a dolgok «eszközök) csak, melyeknek segítségével ezek
felé a szent légiók felé törekedhetünk. Semmi egyebek, mint eszközök. A cél
Benne maradni, ott is, ahová az eszközök nem érnek el ...

De nem tudom magamat még egyedül fönntartani, még használnom
kell ezeket az eszközöket, vissza kell még esnem a földre, a természetembe.
Micsoda szenvedés ez ilyenkor, olyan vértanuság ez, mely minden együttlét
után fokozódik ...

Kis kiszakított növény vagyok, melyet még nem ültettek át ... Semmi
sem lehet már édes számomra a földön ... «Csak akkor elégülhetek ki, Uram,
ha a Te dicsőséged meg fog jelenni számomra a földön 1» A szeretetem már
olyan fokra jutott, hogy heves szenvedést okoz számomra minden Tőle való
elválás. Úgy vonz Magához, hogy az élet állandó halál számomra és emellett
minden testi szenvedés eltörpül ...

Ugyanaz a Szeretet vonz az Ég felé és köt a földhöz. Isten megbántatott.
Ennek a sérelemnek jóvátételére jött Jézus és föláldozta Magát ... Ezért
kívánja az én föláldoztatásomat is Vele együtt ...

És én vágyódom is szenvedni, mert amilyen mértékben szenvedek,
olyan mértékben halad ez a mű előre ...

Szeretetem unszol a szenvedésre, hogy egyesülhessek az én Szerelmem
mel ... Az én létjogosultságom ezen a földön az, hogy mindig, mindenben
meghaljak, amíg csak föl nem emésztődöm Általa. - Meg azután föl is kell,
hogy gyujtsam a lelkekben az isteni szeretet lángtengerét ... oda kell, hogy
adjam magam a lelkeknek, hogy mind fölmelegedjenek körülöttem, egészen
addig a napig, amikor majd ez a szegény kis szikra bele nem olvad és el nem
vész a végtelen Szeretetben, és nem onthatja tele kezekkel a földre a sze
retetet ...

* * *
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szem
utat,
gyok

Kedves Nagybátyám!

Egyszer a nagymise alatt a tökéletességnek egy gyönyörű példaképét mutatta
meg nekem a Mi Urunk. Ám ez a pillanat nem volt alkalmas az odafelejtkezésre, így
hát ellentálltam és tovább énekeltem a Credót a többiekkel. A vonzás azonban nagyon
erős volt, az eszményképet olyan szépnek találtam, magamat pedig oly messzire levő

nek attól, hogy ebbe a keretbe bele illeszkedhessek, A külső kötelezettségek egész nap
megakadályoztak abban, hogy ezt az utat nézzem, az elmélkedés órái alatt pedig
eltünt a világosság.

Már nem látok semmit. Hallok ugyan szeretetteljes szavakat, nagy nyugalom
ban vagyok és a bizalom túlárad bennem, de mit tegyek, mikor az eszményképet oly
távolinak látom magamtól és az utat sem ismerem? ... Érzem magamban a bátor
ságot, hogy minden akadályon keresztül haladjak. Minden áldozatra is kész vagyok
és előttem csak egy nagy üresség tátong. Égek a vágytól, hogy adjak Urunknak és
semmim sincs. Minden szenvedés együttvéve is semmi volna, hogy szeretetemet be
bizonyíthassam ... Megtelt az én kelyhem, de azt szeretném, ha többet fogad
hatna be ...

Igyekszem szemvedélyemen uralkodni, mert ezen érzelmeim túlzottak. Igyek
egyszerűbbé lenni, azt gondolom, ha Urunk nem mutatja többé előttem az
mint azelőtt tette azt, ez azért van, mert 6 visz engem és én bizalommal va
Iránta.
Fogadaimarnat illetőleg azt hiszem, hogy az Öntől kapott szabály szerint nem

érhet semmi zavar.
Ugy gondolom, hogy egész egyszerüen követnem kell a jelenlévő világosságot

és hogy az, ami nekem néha ellentétesnek látszik, bizonyára nem más, mint Urunk
egy eszköze, hogy célját jobban elérhesse. Nem mutathatta meg nekem igazi célját
mindjárt az elején. Csak fokról-fokra mutatja azt meg nekem ... , azután az igazság,
amit hinnem ad és az Ideál, amit elém állit, olyan távol vannak az örök Igazságtól és
az igazi tökéletességtől. mely után törekednünk kell, hogy - ha ezeket előbb adná
nekem célul, mintsem, hogy az én előhaladásomhozalkalmazná őket, - nem tudnám
öket megérteni. Hiszen annyira fölöttem állnak ezek az isteni dolgok ... , hogy Isten
nek színte el kell rejtenie saját tisztaságát ahhoz, hogy előttem kinyilatkoztathassa
Magát. Le kell, hogy ereszkedjék ahhoz, hogy olyasmit mondjon, amit én is megért
hetek.

Amit én látok és megértek, bizonyára nem «az Igazság», sem a «Tökély». Mégis
azt hiszem, hogy ez az amit a mi Urunk akar, hogy kövessek és értsek. Ezért köve
tem d. Karmel gondolatát, megköszönve Neki, hogy várt, hogy oda hivhassam
és ezért áldoztam föl ezt a tervet, de még az utána való vágyat is. Igy tisztább
a hivatásom.

Ha Urunknak nem végleges szándéka ez, majd mutat más valamit és akkor
teljes egyszerűséggel azt fogom követni.

Ez a levél nem fejezi ki azt, ami van, de tisztább valamire volna szükség a sza
vaknál és értelmesebb lényre mint én, hogy az «igazság» visszaadhatólegyen. Én nem
tudom azt visszaadni ... Ám bízom abban, hogy 6 Maga fog Önnek mindent meg
mutatni, ha azt akarja, hogy tudomása legyen az 6 Szeretetének és Irgalmasságának
nagyságáról egy olyan semmi és tisztálan valami iránt, mint én vagyok.

Hogyan viszonozzam mindezt? ... Kérem mondja meg, ha módot ismer rá.
Miután semmim sincs, rábízom magamat az 6 Szeretetére.

M. A.

* * *
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Nem tudom, hogyan van az, hogya világosságok, melyeket kapok, mindig
nagyobbak és mégis mindig kevesebbet és kevesebbet értek. Mindig kevesebb érezhető

vigasztalást kapok és mindig több erőt és szeretetet. A mi Urunk rendesen a helyemen
hagy (erkölcsi értelemben) és ha egy pillanatig föl is emel, azonnal visszahelyez megint
előbbi helyemre.

Miután a világosságot magát nem értem, rendesen csak utána látok egy néhány
nagyon világos pontot. Egy idő óta azonban ezek a pontok egyre kevésbbé vilá
gosak, a kűlső dolgok pedig, ahelyett, hogy Istenhez vezetnének. inkább eltérítenele
Tőle és az okoskodások akadálynak látszanak arra, hogy Istenhez menjek.

A legutóbbi vasárnapon a rendesnél sokkal nagyobb világosságot nyertem,
anélkül, hogy realizálni tudtam volna ... Csak később utána éreztem úgy magamat,
mint egy gyökerestől kitépett növény, mely visszaesve a földre, nem találja meg régi
helyét, mint valami, amit egy pillanatra a szeplötelenségben fürdettek meg, hogy
azután a szennybe dobjanak.

Égtem, lelkem egyetlen vágya az volt, hogy Isten a lehető legtöbb dicsőséget

és szeretetet nyerje el és láttam viszont a tökéletes lehetetlenségét annak, hogy én
dicsőitsem Őt. Egyáltalában nem láttam semmiféle kapcsolatot Közte és köztem.

Csak egy pillanatra éreztem Szeretetét és mélyen megzavarodva adtam át maga
mat. Olyan egyesülésre hivott, amilyenről még csak sejtelmem sem volt és nagyon
bántóan éreztem az egyesült lények egyenlőtlenségét.

Látja, mennyire nem vagyok egyszerű, hogy ennyire hagyom magamat meg
zavarni ...

Hálát adok Istennek azért az égő szeretetért, melyet lelkembe oltott. Nem
tudom, hogyan tudnék enélkül élni.

Ha a képzelőtehetségem vagy értelmem segitségével akarok látni, okoskodni
vagy elmélkedni, nemcsak hogy nem találok semmit, de érzem, hogy eltávolodom az
Istennel való egyesüléstől. Ha viszont elhagyom magamat, akkor nem érzek ugyan
semmit és mégis történik valami. Ez Istennel való érintkezésnek látszik, még pedig
olyan fényben, mely teljesen fölülmúl minden elképzelést. Félek, hogy ebben az álla
potban semmit sem teszek Istenért, mégis, amig Ő nem mondja, hogy mit tegyek,
elhagyom magamat. Leginkább megtisztulni hagyom magam annak a sötétségnek a
kínos látásától, amit főként az a vakitó világosság okoz, mely előbb elkápráztatott.

M. A.

* * *
1909 július 16.

Mindent tiszta szeretetből.

Istenem, a te még nagyobb dicsőségedre fogadalommal ígérem, ma,
Karmelhegyi Boldogasszony ünnepén, hogy azt teszem, amit tökéletesebb
nek hiszek. És pedig:

r. Csak bizonyos fontosságú esetekben, hogy a bizalom és szeretet szel
lemének kárát ne valljam azáltal, hogy kicsiségeken fönnakadok.

2. Csak azokban az esetekben, melyekben világosan és kimondottan látni
fogom ennek szükségességét, nehogy azoknak a kereszteknek a látása, melye
ket nem vettem észre, megzavarjon, mert a jó Isten akarata, hogy ilyeumódon
mutassa meg nekem a kicsiségemet.
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3. Csak azokban az esetekben, amikor van időm gondolkozni, a kelyhet
fölismerni és akaratommal közbelépni, hogy megerősíthessem bátorságomat
a szeretetben, hogy szembenézhessek a kötelességgel. úgyhogy a gyengeség
ből eredő bukások meg ne zavarjanak.

Ez a fogadalom gyóntatóm hatalma alatt áll, kinek puszta akarata
elég, hogy engem alóla fölrnentsen, ha jónak látja, anélkül, hogy bánnivel
is megindokolná ezt ... Ez a fogadalom a Szeplőtelen Fogantatásig köt.

Jézusom ... Te érettem Emberré vált Isten, Te tudod, hogy ennek
a fogadalomnak és egész életemnek egyetlen célja, hogy Te a lehető legtöbb
dicsőséget és szeretetet nyerhesd általa és ha megszorításokat teszek, az csak
azért van, hogy minden zavart elkerüljek, ami a Te szolgálatodban megállít
hatna vagy hátráltatna ...

Minden örömöm szűntelenül meghalni Érted. Oly édes szeretetből halni
meg ... Csak az a pillanat nehéz és kínzó, mikor nem látom a halál lehető

ségét és a keresztek viselésébe elmerülve, nem látom a kelyhet, - ezért a
megpróbáltatásért kell leegyszerűsödnöm, hogy meg ne zavarodjam. el ne
veszítsem a bizalmamat, bármi is történjék ... Az út, melyet nekem Jézusom
mutat, a bizalom útja, mindennek ellenére és a szeretetteljes odaadásé; hősi

bizalmam kell, hogy legyen az Ű szeretetében.
A meghalásra való bátorság szép, de több kell ennél; mert ez semmi

amellett a bizalom mellett, hogy egyszerűen, természetesen, minden nyugtalan
ság nélkül haljunk meg. Mielőtt még látnánk a kelyhet, melyet Jézus nyujt,
ki kell inni azt ... Nem elég, hogy külsőre nyugodtan és örömmel haljak
meg, de minden igyekezetem az legyen, hogy úgyszólván észrevétlenül haljak
meg, hogy belsőleg se érintsen már semmi sem. Egyforma nyugalommal és
szeretettel fogadni (belsőleg is) a keresztet és a fényt.

Meghalni tehát szeretetből, szüntelenül, egészen addig, amikor utoljára
és szintén szerétetből halva meg, a legbensőbben egyesülhetek Vele és elmerü
lök.az én imádott Istenem szeretetében. .. Miután most már a bőségből

meríthetek, az idők végezetéig szórom a Szeretetet a földre, amíg csak Isten
el nem nyerte a dicsőség és szeretet teljét és a föld el nem emésztődik ennek
a szeretetnek tüzében. Akkor az én végtelenül kicsiny, tisztátalan semmi
ségem is szerethetni fogja Istent, végtelenül nagy, végtelemU tiszta szeretettei,
Hozzá méltó szeretettel ..• és mindörökké énekelheti az Ű Irgalmasságát ...
(Folytatiuk.) Fordította: vet'seghi Nagy Erzsébet.

VIGILIA


