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"CONSUMMATA"
MARIE ANTOINETTE DE GEUSER LEVELEI ÉS LELKI NAPLÓJA

(Folytatás.)

191 I október 3.

Ez a hét a kegyelem hete volt. Isten sok fényes csillagot helyezett egemre.
De ez a föld nem a nyugalom helye . . . Mindig így van ez itt lent : a külső

foglalkozások megakadályoztak abban, hogy ezeket a fényeket nézzem és meg
pihenjek az ő szemléletükben.

Volt egy nap szentmise és áldozás nélkül, három olyan nap, hogy rnisén
kívül egy pillanatra sem lehettem a templomban, vasárnap pedig elmaradt a
litánia ..., de mit tesz mindez? Mert nem szükséges, hogy mi élvezzük a Te
kegyelmeidet Istenem, ahhoz, hogy Te meg legyél általuk dicsőítve.

A szenvedés szinte szükséges ahhoz, hogy fönntartson bennünket a vilá
gosságban ... mert csak ha a kehely csordultig van, csak akkor tud a kis
parafa darab, elszakadva míndentől, ami a mélyben van, a felszínre jönni és
kitekinteni mind arra, ami a kehelykerületen túl van. Mert csak ekkor tágulhat
ki szemhatára és hatolhat be Istenbe ...

• • •
1911 október 5.1

Tegnapelőtt gyónásom után újra megérttette velem Isten, hogy áldozati
ostyává lenni még csak a kezdete az Űmunkájának ..., hogy nem elég szenved
nem, de meg is kell halnom . . ., hogy a föláldozás után következik a befejezés . . .

Azt akarja, hogy tökéletesen meghaljak magamnak, mert ez adja meg
Neki, az élet teljességét bennem ... De ez csak szenvedések árán történhetik
meg ... a mértéknek színültig kell lenni ... szenvedni kell mindhalálig . . .

Kiszabadulva az érzéki részből, de nem annyira, hogy ne szenvedjek,
csak hogy az érzékek aludjanak és ne vágyakozzanak semmilyen élvezet után, le
kell, hogy mondjak még összes felsőbb tehetségeimről is és minden fönntartás,
minden kerülő nélkül a Szeretet sötét világosságára kell hagyatkoznom. Csak
ebben a teljes megfosztottságban ebben a töléletes önmegsemmisülésben
találhatom meg I stent Egyedül! .

Feltárt előttem ebben a homályos világosságban új látóhatárokat, ám
ezekbe még nem tudok behatolni, mert az áldozat még nincs befejezve.

Ki hagyott jönni abból a tüzes kohóból, melyben június 13-a óta voltam
bezárva ... az a fekete szemfedő sincs már körülöttem, ez volt az a kimond
hatatlan szenvedés, melyet októberi belépésemig igért, keresztül mentem rajta
és most kint vagyok a mélységből . . .

1 Lelkivezetőjének.
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Azért még nem vagyok a világosságban, de egy-két csillag átvilágít a
fekete boltozaton. És ha nem is nagyon fényesek. olyanok mégis, mint a távoli
fénysugár ...

A föláldozás már nem megy végbe olyan erővel, bár a török a sebekben
maradtak. . . az idegszálak mintha érzéstelenítve volnának.

Ebben a sötétségben kell időznöm ... «a tökéletes áldozatban.J> ... Élni
halottan . . . Nem szabad észrevennem az elhagyott részek ébredési kísérleteit.
Sietve áthaladníminden szenvedésen, kísértésen, hogy föléjük kerüljek. Ha nem
tudom magamat elfelejteni, le kell, hogy gázoljam magamat ... kifelé ez úgyis
mindegy, viszont ez az egyedüli mőd arra, hogy leegyszerüsödjem és Isten
akaratához alkalmazkodjam ... és elérkezzem ahhoz a tökéletes és valóságos
halálhoz, amelyik után «átváltozom Istenbe» ...

• • •
19II október 9.

Tegnap a litánián, mikor a rózsafüzér-himnuszt énekelték, ezeknél a
szavaknál: «Ave redundans gaudio.., Szűz Mária megengedte, hogy behatol
hassak az Ű áldozatának a titkába és értésemre adta, hogy neki legfőbb
öröme egyedül az Isten boldogságában való részvétel volt... semmiféle
személyes örömet Ű nem tudott élvezni.

Az isteni boldogságban való részvétele önmagának tökéletes föláldozásán
alapult.

Mária, aki «Önmagának meghalt ...t a Nagy Istenben elveszett l ...
Megértette velem, hogy én se élvezzek többé semmi személyes örömet,

nem is fogok ilyet soha többé élvezni tudni ... de ha az ostya fölemésztődött,

én is részesülni fogok Isten boldogságában.

•• *
lsten egyedül

I9II október 9. 1

, Negyedikén, a mise alatt, egyszerre egy új világ küszöbén álltam azok előtt

a távlatok előtt, melyek harmadika este óta tárultak föl előttem .
Isteni buzdításra behatoltam Jézus lelke titkának a legmélyébe ott Öf'ökre

megtelepedtem az isteni Titkok Központjában, azonosítottam magamat a Megváltás
titkával. melyet azáltal, hogy átváltoztam Krisztus Lelkévé, ott szemlélhettem, ahol
az végbement ...

Ez volt a megígért Egyesülés... az Egységbeolvadás . .. Ám a küszöbön
visszariadtam és ellentálltam, egy szál még fogvatart ... még nem haltam meg ...

Akkor láttam, hogy a halál teljességéhez még egy mindennél áthatóbb áldozat
szükséges. . . ehhez is hozzájárultam. De hiába, a ragaszkodás önmagamhoz olyan
erős, hogy sem fölfogni, sem elszakítani nem tudom. .. Ehhez még szükséges lesz
az isteni szenvedések kohójában égnem ... Magam előtt láttam ezt a tátongó örvényt
és belevetettem magamat önként, azokhoz a lelkekhez hasonlóan, kik még nem telje
sen tisztán kerülvén Isten szemei elé, önként vetik bele magukat a tisztító tűzbe.

l Lelkivezetőjének.
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Isten megmutatta, hogyan viselkedjem, hogy keresztülmenjek ezen a próbán
az Ő Dicsőségére.

Sohasem szabad a szenvedésen fönnakadnom! ... Mellőznöm kell az egész szen
vedő részt ... azaz teljesen el kell hagyjam magamat és Istenben kell elvesznem.

Csak Istent szabad látnom; ezért elzárkózni örökre minden más elől, minden
oldalról ...

• • •
El kell, hogy zárkózzam a tárgyak elől ... semmit se kívánjak ... semmit

se lássak ... semmin se akadjak fenn ... semmit se élvezzek. Főleg a teremt-
ményekttJl kell elzárkóznom ne keressek náluk sem támaszt, sem segítsé-
get ... Maradjak elszigetelve hogy egyedül Isten tudjon csak mindenről,

Az elszigeteltség az út, mely Istenhez vezet ... el kell válnom a tár
gyaktól, a teremtményektől , sajátmagamtól ...

De el kell, hogy zárkózzam még az isteni dolgok elől is ... örökre elzár-
kózni, nemcsak a felső régiók vigasztalásai elöl, de Isten ajándékai elől is .

Hogy egyedül Istent találjam meg, kell, hogy rnindentől el legyek válva ..
ne lássak, ne kívánjak, ne élvezzek semmit ... egy szóval meg kell halnom .
Ahhoz, hogy Istent bírjam, csak 6t szabad kívánnom, csak 6benne élnem .
nem is lenni már, csak halottan fönntartani magamat . . .

•• •
I9II november 7.1

Megsemmisít és megijeszt, ha látom a különbséget az isteni mű és az én nyomorú
ságom között ... és elmerülök a hála és alázat érzelmeiben ... Mindez olyan érthetet
len volna, ha az a gondolat nem vigasztalna, hogy Isten megengedi az én rosszasságo-
mat, hogy megtartson az alázatban ... hogy mindenki lássa, hogy csak Ő minden .

Az Ő dicsőségét nem kissebbiti az én rosszaságom ... Ocsak a Krisztusdt látja .
Általa teljes a dicsősége . . . Bár kedvét leli «Hostiam laudiss-ában, de anélkül, hogy
egy pillantást is vetne az eéns-emre, Azáltal, ami én vagyok, nincs a Szentháromság
sem jobban megdicsőítve. sem erősebben megbántva Bennem is, csak úgy, mint
a Tabernakulum Ostyájában, egyedül Jézust szemléli az én nyomorúságom olyan
kevéssé számít, mint a búzaszemek, melyek az Oltáriszentség készítéséhez szolgál
tak. Úgy kell tennem, mint az Isten ... csak imádott Krisstusomat lássam és nc gon
doljak saját nyomorúságomra; még a megvetést sem érdemlem, az elleledes egyedül
az én megérdemelt sorsom.

Isten azt kívánja mindig, hogy tárjam föl jobban a lelkemet, hogy ezáltal
jobban megalázkodjam. Én is reméltem, hogy ezáltal megtalálom az alázatosságot,
de csak a folyton növekvő szenvedést találom tisztátalanságom és mindig mélysége
sebb nyomorúságom és azaz tehetetlenségem fölött, hogy mindezt föl tudjam tárni.
Az én bűnöm túlmély, a rosszaságom túlfinom. .. nem tudom őket kifejezni .
sohase fogják hát megtudni, hogy milyen rossz vagyok és hogy mennyit szenvedek! .

Ekkor egy fölvillanó gondolat megvigasztalt aggódásomban. «Ez az igazi meg
alázás . . . mert a külső megalázásban, mely után hiába sóvárgok, önszeretetem még
talán valami kielégülést találhatna ...•

Föltárjam lelkemet, hogy megalázzanak l «Ám ahhoz, hogy egy lelket külsőleg

megalázzanak, kell, hogy a vezetője biztos legyen az ő erényei felől, hogy ez a meg-

l Lelkivezetőjének.
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alázás Isten dicsőségére szolgáljon és ne lázttsa föl ennek a léleknek az önérzetét
túlságosan ... t Ha már most engem nem aláznak meg, ez világosan annak a jele,
hogy nem tudnám azt jól elviselni és vagy föllázadna az önszeretetem. vagy még
táplálékot nyerne általa.

Ne kivánjak semmit másként ... Hagyjam, hogyelfelejtsenek ...

• • •
IglI november 13,1

Vajjon többet szenvedtem-e ezen a héten, mint a megelőzőn? ... nem hiszem,
de nem is igen tudom ezeket a dolgokat fölmérni és nem is teszem ezt szívesen.

Ebben az újabb konszekráló kegyelemben, mint «dicsőséges áldozatt, megsemmi
sült lelkem Krisztus mérhetetlen fájdalmába merült bele ... Most teljes volt az áldo
zat ... a mérték betelt .. . Ez tiszta szenvedés volt, a Jézus szenvedése : ez megdicsőí

tette az Atyát ... és lelkem kitárult a békességben.
Alighogy így kitágult befogadóképességem. azonnal újra betelt.
Első pillanatban, mikor az isteni keserűséget belémöntötte, szörnyű zavart

okozott bennem ... a lelkem vergődve kereste Isten Akaratát ...
Nem tudtam már sem akarni, sem érteni, sem imádkozni, szeretni vagy kö-

szönni nem láthattam semmit ... föl voltam dulva és ualásdggal a pokolban vol-
tam A lelkek a tisztít6 tűzben szeretik Istent és Érte szenvednek az 6 akaratában . . .
Én nem úgy szenvedtem, mint a keresztény, hanem mint egy hernyó, melyet elta
posnak.t

Ijedten tapasztalom. hogy milyen ssenuedétyes a lelkem ... mi lett volna belő

lem ezzel a szenvedélyes természettel, ha az isteni Szeretet nem vett volna a hatal
mába' . . . nagy bűnös lehetett volna belőlem. . . Igazán szenvedélyesen szeretem az
Isten Akaratát. Már csak a gondolat, hogy Isten Akaratát élem, elég hogy megnyugvást
találjak ...

Most már nem a Krisztus fájdalmát szenvedem ... hanem mintha újra vissza-
estem volna magamba. . . Mily nagy szükségem volt erre a megalázásra ...

Kell, hogy a szenvedés annyira megtöltsön, hogy kilépjek magamból ...
A legfájdalmasabb ebben a szenvedésben, hogya mérték még nem telt be . . .
Mert csak akkor tökéletes az áldozat, ha a szenvedés elérte maximumát, akkor

kapja meg Isten a Dicsőséget, a lelkek a kegyelmet, én pedig a békében vagyok ...

• • •
Igl I november 30.

Pár nap óta úgy tetszik nekem, mintha a lelkem a kohóban fölolvadt
volna és most formába öntve alakulna . . .

Hagyom magamat alakítani ebben az isteni formában, melynek remek
körvonalait néha kiveszem ... Bízom benne, hogy Isten megadhatja lelkem
nek ezeket a formákat, bár csak tisztátalanságot és nyomorúságot látok ma
gamban ... Mindazokat a fekete hulladékokat, melyek forrásban lévő lelkem
felszínén úszkálnak, Isten majd elveszi onnan, vagy annyira növeli a forró
ságot, hogy azok is tűzzé válnak ...

Úgy nyomaszt ez a száműzetés ... szeretnék meghalni! ... a sötétség-

1 Lelkivezetőjének.

I Látjuk, rnilyen értelemben vegyük ezeket a szavakat, melyekkel szenvedését
szeretné kifejezni.
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ben vagyok és szeretnék meghalni, hogy lássam a világosságot ... Meghalni ...
van-e az emberi nyelvben gyönyörűségesebb szó ennél ... «Meghalni& annyi,
mint Istent látni. Szeretnék meghalni, hogy lássam I stent!

Emésztő szomjúságot érzek az «Igazság», az «Igazságosság» után ...
Az Igazságosság ... ó, nem félek tőle, mert egy az a Szeretettel és az

Irgalommal. .. Istenem irgalmas Igazságossága, szomjazom utánad! ...
Az Ő Igazsága, látni azt a tiszta Igazságot és megmutathatni . .. Örök
Igazság, egyesülve az Egységben, a «Szeretettel» és az «lgazságossággal&, sze
retlek Téged ...

Taníts meg engem Egység Istene, hogy az Igazságnak és Igazságosság
nak megfelelőleg éljek, anélkül, hogy megsérteném a felebaráti szeretetet és
anélkül, hogy árnyékomból kilépnék ...

* * * 19II december 2.1

A dolgok legnagyobb részéről, melyeket Isten bennem véghez visz, nem tudok
számot adni, mert ezek meghaladnak minden fogalmat mert semmi összefüggés-
ben sincsenek azzal, amit látni, érezni vagy érteni lehet .

Ha Isten megengedi, hogy mélyebben Beléhatoljak. akkor a káprázattól semmit
sem tudok kivenni ... csak akkor látok, ha a fény alakot ölt és mél'sékl{jdik ... Kife
jezni is csak azt tudom, amit 6 - hogy úgy mondjam - diktál és csak ka 6 diktál,
tudom visszaadni azt, ami végbemegy, és ez csak nagyon kis része a valóságnak .

Szüntelenül valami fekete felhőbe ragadtatom és akkor semmit sem él'zek .
Ez nagyon sokszor történik az esti ima alatt és az áldozás alatt majdnem mindig .
Nem tudom, mitől van ez, olyan, mintha a semmibe lépnék ; de csak utólag jövök
a tudatára annak, hogy magamon kívül voltam. Olyan ez, mintha egy pillanatra
megsziinnék létezni, de arról, hogy ezalatt valami kegyelmet kapnék, nincs tudo
másom ...

Természetes, hogy ebben az állapotban nem tudok imádkozni... és hogy
milyenek az áldozásaim ? • •. Jézus hozzám jön és én nem vagyok otthon. " De
hiába igyekszem összeszedni magamat, elragadtatom anélkül, hogy észrevenném ...

* * * 191 I december 9.1

Negyedikén átvitt mindazokon a fényességeken, amelyek két hét óta vakíta
nak és elválasztanak Tőle és az elkápyáztatottból, aki azelőtt voltam, elvakltottá lettem.

Az Ö Dicsőségének a sugarai elkápráztattak és fölkavarták a lelkemet, de szembe
kerülve Magával Istennel, egyszerűen vakká lett ... és //.Sötét nyugalom. állapotába
került ...

Ez a esötét nyugaloms, úgy látszik, felsőbbrendű kegyelem az _isteni zavaro
dottság. kegyelménél, mert nem a Dicsőség sugarai okozzák, de az Istennel való
eszemtöl-saembe ...•2

A lelkem ebben a .sötét nyugalombans el van szakadva minden teremtettől,

mindentöl meg van fosztva, teljesen meg van semmisülve ... _a tökéletes áldozatt-ban,

1 Lelkivezetőjének.

2 Már utaltunk a misztikusok nyelvének túlzásaira. A szemtöl-szembe - még
a misztikus egyesülés legmagasabb fokozatain is - csak az Ég számára van fönn
tartva.
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mintha Istenével egyenesen szemben volna és csak a világosság hiányzik ahhoz, hogy
Őt láthassa: semmi sem választja el Tőle.

Ez a létező legnagyobb áldozat, az én halála . . . mégis, szeretem ezt a mindenre
kiterjedő hallatlan áldozatot, mert az egyesülés föltétele, Semmi ezen a főldön nem
adhatna nekem nagyobb boldogságot, mint az énemnek ez a teljes fölemésztése. mint
ez az abszolút áldozat.

* * *
ror r december ILI

A lelkigyakorlat első két beszédét teljesen végig tudtam hallgatni (nagyon
ritka eset, hogy prédikációt halljak, anélkül,hogy a világosságom egy időre ne von
zana más irányba, vagy nem mutatna nekem valamit). Sok érdekes gondolatot talál
tam ezekben a beszédekben és nagy kedvem lett volna «egy elmélkedésb készíteni
ezeknek az alapján ... De Isten értésemre adta, hogy nem akarja, hogy megadjam
az értelmemnek azt a kielégülést, miszerint egy meghatározott ponton meg tudjon
állapodni ...

Azt akarja, hogy maradjak ebben az «isteni homályban» ... ebben a «sötét
nyugalomban», mert ez az állapot közvetlenül az 6 működése alatt hagy ...

Ebben az eisteni homályban» a lelkem el van szakadva minden teremtett-től,

nincs semmi támasza. . . semmi vígasztalása. . . olyan ez, mintha az egész világtól
el volna különítve, magára volna hagyva.

Olyan ez az isteni sötétség, mint egy nagy fekete palást. És ebben az állapot
ban biztonságban érzem magamat ... itt már semmi el nem érhet, sem a gonosz lélek,
sem a dolgok, sem a teremtmények ... Csak Isten felé vagyok nyitva ... de itt is
egészen sötét van, mert éjtszaka van,de tudom, hogy ha majd fölragyog a nap az
«örök nappala reggelén. teljes pompájában fog Benne visszatükröződni tudni ...

De a lelkem nem tudja magát itt mindig fönntartani. A világosságok és külőn

leges szenvedések folyton átszakítják fekete palástomat és elválasztanak «Egyetlen
Mindenemtőb. Mert evilágosságok és szenvedéseks, ez egy és ugyanaz... sietve
keresztül kell mennem valamennyin, hogy a lehetőség szerint fönnmaradhassak
«sötét nyugalmamban ...• keresztül kell rajtuk mennem, míg csak minden föl nem
lesz emésztve, míg el nem érkezem a központba ...

De ide nagyon ritkán jutok és az egésznek rögtön vége van ...

* * *
IgII december ILI

Ennek a lelkigyakorlatnak a kezdetén beköltöztem tehát ebbe az «isteni sötét
ségbe. az 6 közvetlen Működése alá ... és úgy éreztem, mintha az «Igazság kiáradása»
volna bennem ...

Nem tudnám pontosan megmondani, miben áll ez a kegyelem, de az lehetett,
amiről a zsoltáros így emlékezik: «in excessu tuo omnis homo mendax ! ...•

Ennek az igazságnak a világosságánál megértettem, hogy milyen kevés helye
van a «tiszta Igazságnak» a lelkekben.

Igazság I ... hiszen a cél megszentelődni az igazságban, föláldoztatni, hogy már
csak a tiszta igazság maradjon bennünk ... 61 milyen egysserűen élhetnénk együtt,
ha mindenki i g a z volna I ...

Tegnap este az áldás alatt ez a gondolatom támadt: «Ha mind, akik itt együtt
vannak, az igazságban volnának, milyen más volna ez a hallgatóság ... milyen szép
volna Isten szemében ...• Igen, ha mindent az igazságban látnánk, milyen változás

l Lelkivezetőjének.
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menne végbe lelkeinkben... mennyire egyek lennének azok... mert mindegyik
csak I stent látna ...

Ám az ~Igazság$ és a «Szeretet» egy.
Az isteni jóság, mely belémhatolt. kimondhatatlan szeretettel töltött el a lel

kek iránt ... az Isten szerétetéhez hasonló szeretettel ... az isteni Szeretet fölfedte
előttem, hogy mi a felebaráti szeretet és láttam, hogy milyen messze vagyok attól,
hogy úgy szeressem a lelkeket, mintahogy Isten szereti őket.

Az Igazságnak és Szeretetnek ez a kiáradása bár elszakit a teremtmények szeréte
tétől, mégis közelebb visz hozzájuk és szorosabban egyesit velük.

Nem tudom, hogyan magyarázzam ezt meg, mert a mi emberi nyelvünk oly
annyira szegény! ... Mennyi különbőző ténykedest kell az egyetlen sszeretnis szónak
a francia nyelvben kifejeznie.

Mert ez a felebaráti szeretet semmiben sem hasonlít a földi érzelmekhez ...
olyan ez, mint egy együttes részesedés az isteni szeretetben ...

Úgy látom, hogyelszakított a teremtményektől, nem kívánok tehát többé
támaszt keresni bennük, sem szeretve lenni általuk. .. semmit sem akarok, csak
egyedül Istent. De Benne megtalálom őket és szeretem őket kimondhatatlanul az
6 Szeretetében, szeretem őket ragaszkodás nélkül és anélkül, hogy az ő szerétetükre
támaszkodnék. Azt hiszem, ahhoz, hogy tökéletesen szeressük egymást, azzal a szere
tettel, melyről Krisztus mondta, hogy megismerik az 6 tanítványait, nem kell más,
minthogy mindenki meghaljon magának és eljusson oda, hogy már csak Istent szeresse
tökéletesen, egyes egyedül ... akkor átváltozva ebben az egyetlen szeretetben, találkoz
nak és egyesülnek Benne. Ez a fölemésztődés a szeretetben nemcsak az egyes lelkeknek
Istenben, de minden egyes léleknek az Istenben... Igen, a második parancsolat
hasonló az elsőhöz. . . A felebaráti szeretet egyenesen az Isten ezeretetéból folyik ...

* * * 19II december 19.1

Ezekben a napokban a lelkem mérhetetlen kétségekben sínylődik ... és halá
los szomorúságban, amely ellen hiába küzd. . . Semmiféle erőfeszítésre sem vagyok
képes ... úgy érzem, mintha a pokol mélyén meg volnék kötözve és mínden mozdulatra
képtelen lennék ...

Ha hihetném azt, hogy ez szenvedés, mily boldog volnék! De nem, ez csak
tisztátalanság ...

Az ördög túlságosan szennyesnek mutatja a lelkemet ahhoz, hogy valaha is meg-
tisztulhassék és ez így is van, valóban az én lelkem ez a szennyes valami .

Milyen szerencsétlen is az ember, ha ennyire megbántotta Istent! A két-
ségbeesésbe hajt... de nem, hagyj el, mindez nem igaz... hiszen megkaptam a
Fölold(lI,(Jst . . . én megmutattam Istennek minden rosszat és Ö megbocsátott •.. Min
dig jobban mutatja tisztátalanságomat ... de bizalom l ... Isten tud csodát tenni ...
ez az óra az őrjöngő bizalom órája ... igen, ez egy igen nagy csoda lesz, minden csodák
legnagyobbika, de Isten meg fogja tenni! ...

Ismerem én jól az én tisztátalanságomat, de mégis előttem van az 6 gyönyörű

séges és oly megbékítő hívása : «Non veni vocare justos, sed peccatoresl ...• Hát akkor
mégis hív engemet is, ha egyszer a bűnösökért jött ...

Ezt a kísértést a megalázódásra akarom fordítani és nem a kétségbeeséere.
Az ördög jól tudja, hogya belső világosság ellenőrzésére a lélek megnyilatkozása
elkerülhetetlenül szükséges, mert enélkül nagy a veszély arra, hogy elveszítsem maga
mat. 6 pedig mindent megtesz, hogy ettől eltérítsen ...

1 Lelkivezetőjének.
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Mindig jobban bezárja a lelkemet, szinte széjjel kell szakítanom. hogy kinyit
hassam ...

Azt mondja, hogy visszaélek azoknak a türelmével. akik meghallgatnak és hogy
vétek ezzel a szeretet ellen ... ez a kisértés a legerősebb ... De a Mi Urunknak ezek
a szavai: eAmit egynek a legkisebbek közül cselekesztek, azt nekem cselekedtétek»,
meghazudtolják mindezt. Nem, a leprás nem vét a szeretet ellen, ha ápolni engedi
magát az Irgalmas nővér által.

* * *
IgII december 20.1

Kétségbeesésemben a könyvekhez folyamodtam, de nem értettem semmit ...
A könyvek sohase adnak nekem gondolatokat, de mégis olvasok egy keveset és ha talá
lok egy olyan elvet vagy gondolatot, amit már belsőleg kaptam, akkor azt meg-
értem ez nagyon jó nekem, mert kontrolIul szolgál, de az új gondolatokat sohasem
értem Az isteni világosság maga kell, hogy megtanitsa nekem a dolgok lényegét,
hogy megértsem öket. A prédikációkban. tanácsokban és könyvekben is csak azt
tudom megérteni, amikre Isten már megtanitott.

* * * I9II december 22.

Szenvedés, fájdalom, kétségbeesés, elhagyatottság, kínszenvedés, már
tirium, kisértés, agónia, halál, föloszlás. ez a sok szó mind nem képes kifejezni
a lelkem állapotát.

Oly szörnyű, de még azt sem mondhatni, hogy elstenemel, vagy azt,
hogy <l5zenvedek», mert ez az állapot mérhetetlenül fölülmúlja ennek a szó
nak az értelmét ...

Ma este, mikor átolvastam ezeket a lapokat. láttam, hogy följegyzéseim
csak az életem rózsáit tartalmazzák ... a töviseket csak fehér lapok jelez
hetnék ...

Hogy ki tudjam fejezni azt. ami bennem végbemegy, látnom kell vala
mit, tehát az, amit leírok, még a legvigasztalóbb. .. Az az idő, amikor írni
tudok, a legkevésbbé fájdalmas, mert megvan az a vigasztalásom, hogy látok
egy keveset ..•

* * *
A villanás, mely alatt ezeket a sorokat irtam, elmúlt,' visszaestem abba

az állapotba, melyet csak egy fehér lappal lehet kifejezni ..•

* * *
IgII december 23.1

Ebben a pillanatban megpróbáltatásom nem áll a tetőfokán, fölhasználom hát
az időt, hogy egy vigasztalásomról számoljak be. Bármilyen mélyre is süllyedtem
abban az örvényben, mely minden embe"i fogalmat meghalad és bármennyire is a kisérté
sek hada, kétségek és fájdalmak vegyenek körül, mégis van egy megnyugtató pont ...
Tudatában vagyok annak, hogy szeretem Istent tökéletesen tiszta szeretettel, hogy
hiszek, remélek és teljességgel Ráhagyatkozom ... Tudom azt is, hogy inkább elvisel-

1 Lelkivezetőjének.
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nék minden elképzelhető szenvedést, semmint hogy szándékosan elkövessem a leg
kisebb tökéletlenséget is. .. hogy inkább szenvednék el minden mártiriumot, mint
nem ... Nincs semmi bizalmam magamban, de minden bizalmam Benne. Bár tudom,
hogy ez sem rajtam múlik és még ebben a pillanatban meg lehetek fosztva ettől a
a nagy vigasztalástól ... Tudom is, hogy csak egy villanás hosszáig tarthat. De miután
ebben a pillanatban még meg tudom ezt mondaní, könyörgök Hozzád, Istenem, hogy
bármilyen szánalmas állapotokon megyek is keresztül, Te láss az én lelkemben hitet,
reményt, szeretetet, bizalmat ... És ha nem is leszek tudatában és nem fogom Neked
mondani tudni, hidd el, hogy szeretlek Téged ... És ha az örvény legmélyén fogsz is
látni, gondolj arra, hogy egyetlen vágyam az, hogy Neked kimondhatatlan hálát
adjak! ...

Ha Te tudod, hogy mennyire szeretlek, akkor azt is tudod, mennyire szeretem
a lelkeket ... De miután én nem tudom ezt nekik bebizonyítani, kérlek Téged, Aki
lelkem mélyébe látsz, ára-szd rájuk szereteted teljességét, éreztesd velük a szeretetet ...
hogy fölgyulladva ennek a szeretetnek a lángjánál, ők is úgy szeressenek, mint én,
úgy szeressék egymást, mint én szeretem őket, hogy együtt legyünk sfölemésatve a Te
szereteted Egységében és megszentelődve a Te szereteted igazságában ... t

Laudate Dominum . . . qui in altis habitat et humilia respicit.

* * *
1911 december 31.

Kedves Nagybátyám!

Az októberi kegyelem óta, mikor minden teremtett-től el voltam szakadva és
úgy éreztem, mintha valami fekete palástba volnék burkolva, mely elválasztott a
földtől, sok minden történt.

Kedves fekete palástomat sokszor föllebbentették és nem maradhattam abban
a gyönyörűséges megfosztottságban, melyben a lélek igazán kifosztva és megsemmi
sülve élvezi a sötét nyugalmat és a maga fölötti létet.

Alighogy kikerült a lelkem ebből az dstení sötétségböls és nem volt többé biz
tonságban az ördög támadásai elől, ez fölhasználta az alkalmat, hogya legképtelenebb
kisértésekkelostromoljon.

Nem tudom, mi megy és mi ment végbe bennem, csak azt tudom, hogy ezek
a szavak: szenvedés, halál, gyötrelem, kísértés stb. szelídnek és vígasztalónak tetsze
nek az én állapotom mellett; semmi a világon nem nyujthat fogalmat arról, hogy ez
mi ; mert fájdalom, rettegés semmit sem mondanak abból, amit érzek. Ha kiönteném
a lelkemet, a szenvedésnek olyan áradata ömlene ki belőle, ami elég volna elönteni
az egész világot.

Mégis akad időnkéntegy-egy örömsugár kétségbeejtőhelyzetemben: mikor látom
magam előtt a szenvedést és le tudom szegezni, hogy ez az Isten Akarata.

A leggyönyörűségesebb. ha látom szinte szemtől-szembeJézus végtelen és folytonos
áldozatának a titkát, ha meghív az abban való részesedésre és ha megmutatja, hogy
teljességgel föláldoz, hogy az igazi dldozatot kivánja tőlem.

Marie de la Trinité.
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D R. TÓ TH TI HA M ÉR
ÖSSZEGVÜJTÖTT MUNKÁI

Huszonöt esztendő óta hirdeti TÓTH TIHAMÉR
dr., az ékes szavú szónok s a ragyogó tollú író a
katolikus kultúra örök igazságait. Beszédeit a
rádión keresztül száz- és százezer lélek hallgatja,
írásait a magyar katolikus közönség mindenkor
a legnagyobb lelkesedéssel és örömmel fogadja.

Irodalmi működése az ország határain túl is
megbecsülést szerzett a magyar névnek. Könyvei
immár IS nyelven: angol, cseh, flamand, francia,
holland, horvát, lengyel, litván, német, olasz,
román, szlovén, szlovák, spanyol és ukrán nyelven
teljesítik nagyszerű missziójukat.

Magyar nyelven TÓTH TIHAMÉR dr. kiváló
írásai különböző könyvekben és kiadványokban
láttak napvilágot. A Szent István-Társulat köteles
ségének tartotta, hogya 25 esztendős papi és írói
jubileumát ünneplő szerző könyveit egységes for
mában, összegyüjtve is megjelentesse, hogy így
a katolikus magyar kultúra e nagyszerű értékeit
mindenki számára hozzáférhetővé tegye.

Hisszük, hogya magyar katolikus közönség
ugyanolyan megértéssel fogadja a Társulat elhatá
rozását, mint amilyen lelkesedéssel és áldozatkész
séggel ajánlja e szépséges könyveket a Szent
István-Társulat a katolikus gondolat minden barát
jának.

TOTH TIHAMÉR
összegyüjtötf munkáit
a Szent István-Társulat

20 ízléses díszkötésben hozza forgalomba,
kedvezményes előfizetési

áron, részletfizetésre.
Az érdeklődöknek szíves értesítésére a

SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
minden kötelezettség nélkül bemutatja.

HIBAIGAZíTÁS. A Vigilia 1935. évi III. kötetében Somogyi
Antal cikkében a tévesen uedett "édeskés Jézus" helyett

"édes kis Jézus" olvasandó.

JÁNOSI JÓZSEF S. J.,
MAR IA című kötetét,

melyet MOLNÁR C. PÁL 24 fametszete
díszít, a Magyar Bibliofil Társaság az év öt
legszebb könyvéhez sorolta. A fametszetekből

a Menekülés Egyptomba című művet a
Vigilia jelen kötete is közlí. Az úgy szellemi
tartalmában, mint külső kiállításában párat
lanul szép mű ára 3.60 P, kiadóhivatalun
kon át is megrendelhető.
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penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb urak

nak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak és el

meszesedésb61 eredő betegségeknél nagyon fontos, hogy a

Residenz nem fekszik magaslaton. Óriás; előnye még, hogy

az összes előírt diéták pontosan betarthatók. Kitiln6 konyha.

A Residenzben minden kényelem és az összes modern kom

fort megtalálható, folyó meleg és hideg víz a szobákban.

Lift, központi vízfiltés, 22 fokos meleg, tengerre néz6, napos,

loggiás és erkélyes szobák kényelmes ágyakkal. A Residenz

egészen a tengerparton fekszik és nem a tengerparttal szem

ben. Első kategória, feltilnő olcsó penzióárak. Bővebb infor

mációt nyujt Erényi Béla gyógyszerész szemé'yesen reggel

fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika, Károly király-út 5).

Minden levélre válaszolunk és prospektust küldünk.

Telefon: 31-6-19.

, ,
BUVAR

természettudományi és technikai folyóirat

Szerkeszti

LAMBRECHT KÁLMÁN

*
«Minden számában száz pompás képpel illusz-

trálja szakírók időszerű kérdé-
sekről szóló cikkeit. Eleven,
változatos, közérthető s mégis
magas színvonalú. Világnézeti
szempontból nem találtunk
benne kifogásolni valót» írja

a KATOLIKUS SZEMLE
idei évfolyamának 375. lapján.

Megjelenik minden hó Is-én. - Egy évre P 9.60

*
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

IV. ker., Egyetem-utca 4. sz.

FRANKLIN-TARSULAT KIADASA



I(ÁGJA KI ezt a megrendelőlapot, írja rá pontos eimét és küldje be egy borítékban a VIGILIA

kiadóhivatalának eimére.

MEGRENDELÖLAP

Ezennel megrendelem a V I G I LIÁ-t : egy évre 6 P-ért, (külföldre 7 P).
Megrendelem a V I G I LIÁ-t és az UJ KO R-t évi 12, félévi 6, negyedévi
3 P-ért. (Külföldre évi 16 P-ért.) Megrendelem a VIGILlÁ-t és az ÉLET-et
évi 16, félévi 8, negyedévi 4 P-ért. A pénzt csekklapon beküldöttem,

kérek csekkbefizetési-Iapot. (Hem kívánt törlendő.)

Hév: ..

<:ím: _

Foglalkozás: _

atephaneum
-~



AVIGILIA
előfizetési ára

EGY ÉVRE 6 PENGŐ

A pénz beküldhető a

"Vigilia" 20.668. számú
csekklapján a pénz rendel

tetésének pontos megjelö

lésével.

Megrendeléseket elfogad

a Vigilia kiadóhivatala

VI I 1., Szentkirályi-u. 28.,

a Szen t István-Társulat
összes kö nyves b o l t j ai:

Budapest, Kecskeméti-u.

2., Szeged, Kárász-utca ID.,

Pécs, Széchenyi-tér 18. sz.,

Debrecen, Szent Anna-u.

10-12., Győr, Deák Ferenc

utca a, sz., Balassagyarmat,

Rákóczi fej edelem-u. 22.,

Cegléd, Rákóczi-u. 2. sz., va

lamint minden nagyobb

könyvkereskedés.



A SZENT ISTVAN-TÁRSULAT

könyvesboltjaiban:

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2.,

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem-u. 22.,

Cegléd, Rákóczi-út 2., - Győr, Deák Ferenc-utca 2.,

Pécs, Szécheny i-tér 18., - Szeged, Kárász-utca ro.,

Debrecen, Szt. Anna-u. 10-12.

minden j ó könyvet,

imakönyvet,

tudományos könyvet,

díszmunkát,

lelki olvasmányt,

ifjúsági, mese-

és képeskönyvet,

regényt,

naptárt,

z e n e m ü v e t

megtalálhat, megrendelhet,

beszerezhet a legolcsóbb árakon.
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