
"CONSUMMATA" 
MARIE ANTOINETTE DE GEUSER LEVELEI ts LE LKI NAPLÓJA 

Isteni sötétség 
HA R~SZ.RMADIK 

(Folytat6L) 

1913 február-1913 novemb

"Isten Minden" ..• 

erig. 
1913 február 10 

Benne megtalálom végtelen tökéletes8égben mindazt a jót, ezépet és von
sőt, ami csak van a földön ... És mindenekfölött megtalálom a Teljes1stent ... 

* * * 
1913 február 17. 

Egészen különlegesen ki1uuználni a magányt, olyan az, mint egy szens
8ég ... 

() mindíg ott van . 
M inden,en áthatol . 
Szemléljem az Atyát... Fiút... és a Sm-etet Uldt. .. :tljek Velllk 

'gyllU . . . 
* • * 

1913 március 5. 

Temetkezzem bele minél mélyebben a Bizaltna88ágnak abba a titkába, 
melyet lelkigyakorlatom alatt tárt elém. . . egészen addig, míg csak el nem 
jutok a legmélyre ... 

* • * 
1913 március ll. 

Isten mindíg iu van... Teljességgel velem elfoglalva. .. maradjak én 
is mindíg e8ak Vele elfogTnlva . . . 

Szllntelenlll nekem adja magát Teljes Valójában ... Nekem is közre 
kell működnöm ezzel az isteni mozgással, hogy állandóan "egyesllljek" a Tel
;es Istenséggel . . . és az "in unttm"·ban maradjak. 

Az én Jézusommal ... a Végtelen Szeretetben ... Nyugodjak az Atya 
ölében . . . hiszen az (J gyermeke vagyok. . . A Jézussal való egységemben ... 
II Végtelen Szeretetben . . . válok az Atya gyermekévé ... 

Mit bánom szegénységemet, semmiségemet és nyomorúságomat, ha 
egyszer az (J gyermeke vagyok 1 ... 

Az Atya Végtelen Felsége mellett nem olyan a legnagyobb lélek is, mint 
egy kicsi kis semmi 1 

Az Atya Végtelen Irgalmában nem tűnnek-e el a tékozl6 fiú bűnei, CBak
t1gy, mint a testvéréé ... A Magdolnáé uak'Úgy, mint a Mártáé 1 ... 
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Hiszen az egyedüli fontos csak az, hogy igazán az 6 gyermekei legyünk . . .
Ha Judásban lett volna szeretet, bizalom és alázatosság, egy szóval, ha

az 6 gyermeke lett volna, nem lett volna belőle is szent, mint a többiekből1 ...
Mit kívánhatnék az Égben és a földön 1 ... Ő az én Atyám, és én az Ő

gyermeke vagyok ... Oh! Atyám ... 
Azt hiszem, hogy Jézussal és csakúgy, mint 6, részesülök az Egyetlen 

gyermek minden kiváltságában és elönyében ... 

* * * 
1913 ~árcius 17. 

Mindíg együtt élünk ... "in unum". Mi minden van ebben a bizalmas 
egynttlétben . . . Olyan, mintha mindíg a mélyben élnék. . . már az isteni íté
letben ... mintha már egyet alkotnék Vele ... mintha már elérkeztem volna 
az Isten Hatalmába ... 

* * * 
1913 máreius 27. 

Hogy lennék folyton folyvást a Nagy Elfelejtett, kis elfoglaltja ... 

* * * 
1913 április 2. 

Mindíg világosabban é
terem, és minden, amit te 

rzem, 
nem 

hogy Egyedül Te tudsz 
tudsz, egyedül semmi . 

oh Imádott Mes

* * * 
1913 április 4. 

A között, amit el tudok mondani és a között, ami bennem a valóságban 
végbemegy, leírhatatlanul nagyobb a különbség, mint egy vízcsepp és az 
óceán között ... Mert a vízcsepp az óceán lényegéből való, míg az én dado
gásom nem "azoknak a dolgoknak" a lényegéből való. Lehetetlen hát ezekről
még a leghalványabb fogalmat is adni. 

* * * 
1913 június 20. 

Az "én" legvégső határán ott van ,,6" ... 
Az én szentségem nem más, mint nem létezni és fölemésztve eggye válni 

Vele . . . 

* * * 
1913 június 31. 

Az élet egyik nagy szenvedése, hogy nem lehet a va16ságot kifejezni ... 
Élni kell ezt a va16ságot, a nélkül, hogy meg tudnánk magyarázni ... 

* * * 
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1913 június 26. 

Mi "minden" van ebben az álland6 egyllttélésben, ha végtelenül1 szeretünk, 
és egyik a kettő közül Isten ... 

* * * 
1913 július 14. 

A tökéletes áldozat kérge alatt megtaláljuk azt a hasonlíthatatlan Gyü
mölcsöt, ami nem más, mint Isten ... 

* * * 
1913 július 27. 

A szenvedés az a pénz, amivel a hatalmat megvásárolhatjuk ... 
Ha már most állandóan szerétnénk hatalmi aktusokat végezni az Atya 

dicsőségére, akkor megszukítás nélkül kell előlegezni ... 

* * * 
1913 augusztus 3. 

A sztigmákat csak belülről viseljem ... 
Mit törődöm vele, ha igazán az utols6 is vagyok Isten és az emberek sze

mében . .. ha az én Szerelmesem mégis a Dicsőség és Szerezet maximumát 
kapja belőlem ... 

* * * 
1913 augusztus 5. 

Hogy milyen kicsi a föld ... 
Ő mindent látott ... 
Egyedül 6 tudja a valót . 
Egyedül 6 tud mindent . 
Egyedül 6 ... 6 ... 

* * * 
1913 október 17. 

Csak a hallgatás mond meg mindent ... 

* * * 
1913 nover.nber 12. 

Ami engem legjobban vonz Benne és boldoggá tesz, az az a megmagya
rázhatatlan valami, hogy Ő Isten ... az a valami, ami nincs semmi teremtettel 
sem összefüggésben . 

Az isteni Lényeg . 
Benne elvész minden szenvedés ... kielégülnek a legnagyobb vágyak ... 

minden megbékél ... A lélek teljességgel betelik ... 
Én Istenem és Mindenem . . . 

l Egy teremtmény tette ner.n lehet végtelen. Ha a r.nisztikusok azt mondják, 
hogy szeretik Istent végtelen szeretettel, azzal a szeretettel, amivel Isten Magát 
szereti, ezek hiperbolák és azt szeretnék kifejezni, hogy Istennel való egyesülésük 
olyan, hogy 8 lélek úgy érzi, míntha elveszne Benne. 
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NEGYEDIK R~SZ.

"Magnificate Dominum mecum" 
Apostolkodás és Szeretetszomjúság. 1915-1916 

július 1. 
Kedves Nagybátyám! 

Ami a belsőt illeti, nincs semmi különös újság. Azt hiszem, hogy az a lélek, mely
nek Isten Mindene, csak a csendben énekelheti dalát. Milyen boldogság, ha megértettük 
azt, hogy Ö Minden, Egyedül Ö ! ... A földi dolgok annyira elhomályosulnak, hogy sem
mivé válik öröm és szenvedés egyaránt, minden eltűnik a mi Istenünk, Mindenünk 
előtt Micsoda békesség, ha már csak egyedül Öt kívánjuk és ha Öt teljességgel bír
juk Bár még a földön vagyunk, úgy tetszik, hogy az igazi élet már a tulsó oldalon 
folyik. Igen, a mi lakóhelyünk már máshol van és a társalgásunk is. Mit is mondjak 
erről a társalgásról ? A Szeretet, egyesülés tökéletes csendjében folyik és mintha az 
egész egyetlen szó volna: Az Ige Maga. 

Hogy az Istennel való egyesülés nem tőlünk függ, azt éppen a multkoriban újra 
tapasztaltam. Ugyanakkor alkalmam volt egy kis belső utazást tenni, amiről most tel
jes egyszerűséggel beszámolok. 

Az Isteni Sas egyszerre visszaejtette kis zsákmányát sajátmagába. És ekkor mind
azok a szenvedések, melyek máskor jelentéktelen tűszúrásoknak tetszettek, egyszerre 
óriás hegyekké nőttek, minden pillanatban agyonnyomással fenyegetve őt. A gonosz 
szellem is mindenfélekép kínozta, bizonyára, hogy megbosszulja máskülönbeni tehetet
lenségét, mert hiszen nem repülhet az Isteni Sas fészkéig. hogy onnan elragadja zsák
mányát. 

Olyan szerető pillantással néztem az ég felé, remélve, hogy levonom Szerelmem 
tekintetét kis senkijére. De a legkevésbbé sem. Belső világosságom nem mutatott mást, 
mint egy óriás szakadékot lábaim előtt: az én nyomorúságom szakadékát; és érté
semre adta, hogy veszítsem el magamat benne. Ezt meg is tettem és pedig háromféle 
formában süllyedtern nyomorúságom legmélyére. Először kényszerítettem magamat, 
hogy ezt a nyomorúságot mind a magaménak ismerjem el, azután, hogy ezt másokkal 
is megállapíttattam, harmadszor végre olyan apró tettekkel, melyek az önszeretetet 
megtörik. Ez a kis utazás, melynek úgy hiszem alázatosság a neve, megtaláltatta velem 
az én Istenemet, mert a mélybe érkezve, kiléptem magamból és újra Istenben találtam 
magamat. 

Mostanában nem érzem azt a mindenekfölött való lebegést, ellenkezőleg, úgy ér
zem, mintha minden, még a saját magam alatt is volnék. De mégis Benne vagyok és 
az egyesülésünk így talán mindennél megingathatatlanabb, mert elérkeztem alázatos
ságom legmélyére. 

De itt meg kell állnom, mert lehetetlen elmondani "Miatyánk" minden gyöngéd
ségét szeretett gyermeke iránt ... Nem a legkisebb kegyelme, hogy még fiatalon kaptam 
a keresztet és a kelyhet és állandóan meg is hagyta őket nekem. Hiszem, hogy ha nem 
adná meg nekem mindazt, amit ád, mintegy a szenvedésekbe burkolva, nem is volnék 
képes azt elviselni. 

Ha föltárná Magát előttem, mint régen és érezhetően részeltetne szeretetében, 
azt hiszem, meghalnék bele, mert ma már olyannyira szeretem, hogy képtelen volnék 
ezt elviselni anélkül, hogy kötelékeim el ne szakadnának. Az irgalmassága, már így a 
szenvedések fátyolan keresztül is, a Szeretet önkívületébe ejt és megremegteti a lelkemet 
és a legnagyobb csendre kényszeríti. Olyan vagyok, mint egy líra, aminek a húrjai 
annyira meg vannak feszítve, hogy a legkisebb érintésre elszakadnának. 
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Azt hiszem, hogy a halál ez lesz: a hit fátyola elszakad és megmutat mindent, 
míg egy utolsó Szeretetindulat elszakítja a húrokat. 

Marie de la Trinité. 

* * * 
1915 december 29. 

A lelkem látszólag változatlanul követi útját Istenben, az Atya vakító tekinteté
nek fényében, kiszolgáltatva teljesen a Szeretetet működésének, mely megszenteli mi
bennünk "Krisztust". Ez nagyon édes és nagyon szép, 

Úgy szeretnék egészen hűséges lenni, hogy a kegyelmeknek legparányibb része is 
elérje a teljesítés maximumát, az Ö Dicsőségére.

Mindenről azt mondhatnám, hogy változatlan és mégis úgy érzem, hogy a munkája 
bennem előrehalad. Magam is siettetem, hogy Jézus minél előbb elérje bennem nagy
sága teljességés. M. A. 

* * * 
1916. április 9. 

Miután van egy kis időm ma este, szeretném Önnek lelkemet leírni, hiszen olyan 
ritkán vagyok erre képes! . . . Imádott Mesterem, Aki mindíg megadja a kegyelmet, 
hogy leírhassak valamit, amivel a lelkemnek adhatok, megtagadja ezt a kegyelmet, ha 
a saját szükségletemre kellene. 

Szűz Mária leírhatatlanul segít nekem, Ö előttem a legeszményibb és legtökéle
tesebb "abscondita in Deo, cum Ohristo" és követésére bíztat. Semmihez sem hasonlít
ható ez az élet, melyben a kegyelmekkel való folytonos közreműködés állandó növe
kedést ad. 

És ez az egész életem; hogy elrejtve maradjak a Szeretetben, hogy Öt adhassam 
és magamat rnindíg jobban elveszítsem a meghittségnek ebben a mélységében és ezáltal 
mindíg teljesebben áraszthassam ki a Szeretetet. Istent bírni az igazi boldogság, de 
Istent adhami a boldogság tetőfoka. Gyönyörüséges a Szeretetből élni, de ezt az isteni 
életet adhatni, mindennél még gyönyörűségeaebb.

Szeretnék annyira telítve lenni kegyelemmel, hogy egész valómból kiáradjon az 
Élet a lelkekre. Szeretném kisugározni az Igazságot és kiárasztani a Szeretetet mindazokra, 
akik akár közelről vagy távolról vonatkozásban vannak velem és még sok-sok ezer 
más lélekre. 

Szeretnék szent hivatásokat vetni és ezért összegyűjtöm a végtelenség magvát 
Miatyánk magtárából. M. A. 

* * • 
1916 június 9. 

A Szeretet az én egész életem: Ö szeretett engem és én szerettem Öt; az Ö Sze
retete vezetett végtelen irgalommal és megint csak a Szeretetben pihenek meg mcstan. 

Ez olyan mint halvány derengés a fényességben és úgy érzem, hogy állandó marad 
vagy még mindíg szebb és szebb lesz. 

Bár jön még időnkint szenvedés a lélekre, ez szinte azonnal elvész a Szeretetben, 
mely ezáltal csak még forróbbá válik és növeli az üdvösséget ebben az áldott isteni 
életben. 

Ha most még mindehhez naponkint magamhoz vehetném az Angyalok kenyerét 
és Krisztus vére mindíg új fénnyel ragyogna be, akkor ez már a Mennyország volna ! 

Éhezem és szomjúhozom, de betelek az Ö Akaratával és megrészegülök azzal az 
Élő vízforrással, ami Ö Maga. 

* • • 
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1916. 

Két év óta annyi mindent beszélnek rólam és mindennek a visszhangja, sokféle 
és furcsa visszhangja eljutott az én füleimhez is. El se tudom mondani Önnek, az emberi 
ítéleteknek sokféle árnyalatát, melyek részben hajmeresztő dicsőítésben,másrészt rossz
akaratú kritikában nyilvánulnak. Úgy-e nem szükséges hangsúlyoznom azt, hogy ezek 
az ítéletek milyen hatással vannak rám, különösen, mikor ezeknek a forgandóságát 
tapasztalom és látom, hogy milyen természetességgel párosul egy személyben a két 
legellentétesebb érzelem. Mindez tehát a legkevésbbé sem zavarta a békémet, betakar
tam a lelkeket Krisztus irgalmával, míg ítéleteikkel szemben a legspontánabb megvetési 
éreztem, olyannyira, hogy szinte aggódtam, nem kevélység-e minden jóakaratú figyel
meztetést azonmód visszautasítani és egyáltalában nem törődni a mások ítéletével. 
Megmondtam ekkor Neki, hogy soha, de sohasem fogok kételkedni az Ő ígéreteiben, 
sem az isteni Igazságokban, melyekben élni enged, de nem is akarok büszkén visszavo
nulni kis váramba, anélkül, hogy tekintetbe ne vennék olyan figyelmeztetéseket, melye
ket talán közvetve Ő küld nekem. 

A mult napokban is jóakaratúan figyelmeztetett valaki és elmondta nekem, hogy 
mint vélekednek rólam az emberek. Hangsúlyozta azt is, hogy míndaz valószínűleg
képzelődés, amiben én élek és sokakat megbotránkoztat. Első percben megvallom. nem 
adtam semmit erre a beszédre. Hogyan is kételkedhetnék Abban, Aki szavak nélkül 
és magában az Igazságban részeltet megfoghatatlan titkaiban. Hogyan is kételked
hetném. mikor minden ígéretét teljesülni látom és hűségén állandóan tapasztalom. 

Gondolkoztam és kérdést intéztem. A felelet - mely olyan részletekre is kiter
jedt, amik az én figyelmemet teljesen elkerülték - az volt, hogy ne féljek semmitől.
Ő Maga nyugtatott és vígasztalt meg olyan isteni módon, megmutatva Magát minde
zek által még jobban keresztrefeszítve bennem, úgy hogy éreztem a sebeit a testemben 
és a Dicsőségét a lelkemben. 

Ez a leggyakoribb kegyelem; ha így Jézussal azonosulva, beleolvadok a Szeretetbe, 
szinte elveszve a Szentháromságban, olyan dolgok mennek végbe, hogy lehetetlenség 
kételkedni, mégha mindez messze érdemünkön fölül is megdicsőítene bennünket. Ez 
annyira az egyesülés, maga az Egység, hogy kizár minden tévedést és hiszünk ebben 
az üdvösségben és elszenvednénk inkább minden ellentmondást és üldözést a világ végéig, 
semhogy megtagadjuk Isten ajándékát. Hiszen ehhez a célhoz vezetett Ő Maga, lehetet
lenség ebben kételkednem. 

De van azért az én életemben más is, kevésbbé emelkedett közlések is, olyanok, 
amik inkább az élet gyakorlati oldalára vonatkoznak és minden külső dolog. Nem is kép
zeltem volna, hogy mindezek olyan közvetlenül és félre nem érthetőena belsőtől függnek, 
de hogy azután valami rendkívüli megnyilatkozások-e, ezt nem merem állíteni. Nem lehet 
vajjon ezekben a dolgokban csalódni? 

Sohasem beszéltem arról, hogy mit hiszek mindarról, ami bennem végbemegy, 
nem is kutattam, hogy mi az és nem is tudnám ezt pontosan megállapítani. Szá
momra mindaz, amit érzek, Isten Akaratának a hatása. Nem keresem természetes vagy 
természetfölötti-e, avagy mindkettő. Röviden ez az Ő Akarata és ez elég nekem. 

Ám visszatérve az előbbi tárgyra, éppen ez a nyugodt biztonság, melyben élek, 
az, ami kihívja az ellenkezést. Lehet ez az Isten Akarata' Ez nagyon kétséges. Mindezek 
előrebocsátásávala Jézussal való azonosulásomnak csakúgy, mint a Szentháromságban 
való egységbe olvadásomnak az állandó tudata, nagyon elhalványult. Bár a lelkem mélye 
telve van evvel, az egész külső kerület, ha lehet ezt a kifejezést használni, a legteljesebb 
elhagyatottságban maradt. 

Azután - mondhatnám valami gondviselésszerűösszejátszás folytán - a vádak 
és bizonyítékok ellenem még fölhalmozödtak. Éreztem, jobban mint valaha, hogy milyen 
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fájdalmas az, ha senkink sincs, aki előtt szívünket egészen föltárhatnánk. Ki sem mond
hatom, mennyire érezhetőkké váltak a szenvedéseim, Testi állapotom, melyre máskor 
ügyet sem vetek, most olyan kinossá vált a.miatt az aggodalom miatt, hogy talán mindez 
nem az Isten akarata. Egy nyomorúságos kis testi fájdalom semmi, ha az Ö Jó Tetszését 
látjuk benne, ám tűrhetetlenné válik, ha ehhez kétség fér. 

Ha érthetően fejeztem ki magamat, akkor fogalmat alkothat magának az utóbbi 
napok helyzetéről. Kétségbe kellett volna esnem, mert hiszen semmi sem volt, amiben 
megfogózhattam volna. Mégis teljes békében voltam és minden szenvedésen túl, csodá
latos boldogságot éreztem. 

Leírhatatlan áldozat lenne, ha kényszerülve volnék elismerni, hogy tévedésben 
éltem, mikor én olyan szenvedélyesen szeretem az Igazságot ; de erre is készen lennék, 
hogy ezáltal a megalázás által még növelj em Benne való életemnek a szépségét. 

Egyedülvalóságomban idáig csak a szenvedést láttam, most veszedelmet is látok 
benne. Ezért talán jó lenne, ha egészen föltárnám bensőmet, hogy minden ellenőrzés alatt 
legyen és az engedelmességen és alázatosságon nyugodjék. 

Lehet, hogy néha abbeli félelmemben, hogy elárulom a Király titkát, bizonyos 
dolgokat csak sejtetni hagytam, másokat egészen elhallgattam és hinni engedtem olyas
mit, ami nem felelt meg a valóságnak. Mindez kissé homályos helyzetet teremtett és lehet, 
hogy meghamisította a dolgokat mások szemében. 

Ez az eljárásom talán valamiféle megbotránkozást is vonhatott maga után, és ez 
a gondolat végtelenül fáj, mikor minden vágyam, hogy földi átvonulásom csak az igaz. 
ság ragyogó fénykévéje és a Szeretet lángtengere lenne. 

Úgy szeretnék tisztán látni és Isten munkáját bennem ellenőrizve tudni. De, ha 
Ön úgy találja, hogy nem fontos, én nem sürgetem. 

M. A. 

* * * 
1916 augusztus 16. 

Ön lelkigyakorlaton van, magam pedig egyedül a szobámban, Krisztusommal 
és szemben Vele a szent Szüz képével, mintha egy kissé szintén lelkigyakorlaton volnék. 
Most elmondom Önnek, hogy milyen édes és szép ez az élet az egyesülés beteljesülésében 
a boldog Szentháromság ölén. "Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso est Tibi Deo Patri Omni· 
potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria." 

Milyen jó így Krisztusba átváltoztatva a Szeretetben, elveszítve az isteni Egység
ben! Óh ! hogyan is tudnám kifejezni ezt az egyetlen szükségeset, a mi Mindenünket 
és azokat a hallatdan elragadtatásokat az Atya, Fiú és Szentlélek Egysége láttán, mikor 
úgyszólván beléjük vagyok kebelezve. De ami a leggyönyörüségesebb, hogy szünet 
nélkül adhatunk Neki, "per Ohristum", úgy amilyen arányban szeretjük Öt. Olyan ez, 
mint valami élő hálaadás a legszentebb Szentháromság Dicsőségére.

Ilyenkor azután, - nem találva magunkban elég képességet a dicsőítésre - a 
teremtményekhez fordulunk. Oh ! mennyire szeretnénk őket fölragadni minden mulandó 
fölé és belerögzíteni őket az egyetlen igaz valóságba, hogy átváltoznának a fénybe és 
megszentelődnének az Igazságban. 

Mennyire szeretném velük ezt az üdvösséget közölni, hogya hálás Szeretet forrásai 
megsokszorozódnának a Magasságbeli Dicsőségére. Kimondhatatlan vágyat érzek az 
apostolkodásra, szeretném megismertetni és megszerettetni Öt, hogy minél többen dicsér
jék és megszentelődve, dicséretük mindíg kedvesebb és kedvesebb lenne Isten előtt.
Ezt az apostolkodást olyan egyszerüen gyakorolhatjuk csak azáltal, hogy Benne mara
dunk. Ebben az isteni kohóban a föld minden lelkét számontarthatjuk. Amit teszünk, 
mindegyik nevében tesszük és ebben az egyesülésben Jézussal és a világgal a "Miatyán-
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kot." imádkozom csendesen. Minden lélekkel egyesülve úgy érzem, hogy a dicséretem 
egyetemessé lesz és Jézussal egyesülve ez a dicséret mindegyikben végtelenné válik. 

És mindez egyszerű, egészen egyszerű, hiszen csak abból áll, hogy elveszítve me
radjunk az egységben. 

Oh! hogy szerotném néha az Úr irgalmasságait énekelni, de ez a szegény líra olyan 
törékeny, hogy majdnem lehetetlen használni. Pár napja csak, hogy írni kezdtem Önnek, 
és nem voltam képes folytatni. Az első hang ereje olyan volt, hogy egy második bizonyára 
elszakította volna a húrokat. Erőtlen ez a test a lélekhez, a szívem sem bírja azt a szere
tetet magában tartani, amellyel Őt szeretem! Nagy ritkaság, hogy ennyit is tudjak mon
dani, mint ma este, ez is csak azért volt lehetséges, hogy nem tekintettem Őfelé.

Marie de la Trinité· 

* * * 

Az apostoli tevékenységet a kegyelem érintései teszik tökéletessé. 1 

Szükséges, hogya "lumen vitae" teljes egészében birtokunkban legyen, hogy töké
letes harmóniájában tudjuk adni ... át kell, hogy hassa egész valónkat, hogy közölni 
tudjuk legfinomabb árnyalataiban is a lelkekkel. 

Mert, mielőtt apostolok leszünk, tökéletessé kell lennünk és pedig a szó legmélyebb 
és legátfogóbb értelmében. 

Mert az apostolkodás tanuskodik a szentségről... ennek a gyümölcse az időben
és igérete az örökkévalóságra. 

Az apostolkodásnak ez az örök sugárzása, a legeszményibb és legtermékenyebb 
szentség jegyét viseli magán. 

Mikor a tevékenységre irányuló tulajdonságok is átistenültek, a tevékenység éppen 
olyan édessé és széppé lesz, mint a szemlélödés. 

Ez valami gyönyörűséges üdvösség. 
Ha a cselekvés és szemlélődés a csúcspontra ért, eggyéválnak az egységben. 
Ez élet a világosságban. 
Az a lélek, mely legparányibb részéig átistenül, olyan, mint egy remek hangszer, 

melyben minden erő és minden lágyság összpontosul. 
Ez már minden adomány tökéletes harmoniája, összehangolódva az Igazságban 

és életrekelve a Szeretetben. 
Ez a legteljesebb és legmagasztosabb dicséret. 
Az apostolnak nincs már más tennivalója, mint szabad kezet engedni Annak, Aki 

azért van benne, olyan teljességében és tökéletességében, hogy odaadhassa magát 
másoknak. 

(Vége következik.) 

Verseghi Nagy Erzsébet fordítása. 

1 Hosszú Idő óta már ugyanaz a gondolat elegendő volt Marie de la Trlnlté számára napokig sőt hetekIg 
ls. 1914. április óta már csak nagy ritkán jegyzi természetfölötti vIlágosságait, akkor ls az Időpont megjelölése 
nélkü!. Az élete míndíg egyszerübbé válik. Ö maga ls leegyszerüsödlk, egységessé Icu. 
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