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(Folytatás.)

HARMADIK RÉSZ.
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1912 április 15.

Vannak olyan pillanataim, mikor látom a kardot, mely mindent el
emészt ..., de általában nem látok semmit ..., minden a mélyben haló
dik ..., minden megsemmisül azáltal a megmagyarázhatatlan, kifejezhetetlen
szenvedés által, melyet csak Isten ismer! ...

Nem tudom, hogy hol vagyok. A személyes szenvedések nem érintenek,
vagy ha érzem is őket, nem akadok fönn rajtuk ..., rnielőtt én még ezeket a
kereszteket a Szeretet kohójába dobhatnám, elhamvadnak benne, mert
maguktól vetik bele magukat. Igy, meghalva a világnak, meghalva magamnak,
teljesen ezalatt a titokzatos isteni kés alatt vagyok, mely mindent elemészt . . .,
semmisem akadályozza meg abban, hogy egészen a mélybe vájjon ..., hogy
mindent keresztüljárjon ...

Mindent odaadtam Neki ... És Ű mindent elvett . . ., nincs már semmim,
semmim... , nincs semmi támaszom. "

Hagyom magamat a végsőkig elemészteni anélkül, hogy dicsőítésemet

megszakítanám ...

• ••
Isten egyedül.

1912 április 24.

Kedves Nagybátyám l

Nem csinálok most semmi tervet a jövőre, hiszen azt sem tudom, meggyógyu
lok-e? Édesdeden kipihenem magamat, ebben a vak ráhagyatkozásban imádott Atyám
karjaira. Nincs semmilyen irányban sem kivánságom. Élek, hogy működhessem és
szenvedhessek még, akár egészségesen, akár betegen, ez engem egyformán boldoggá
tesz. Ha pedig holnap kellene meghalnom, akkor is megelégedett leszek.

Ha a munkát nézem, mely lelkemben még végbe kell, hogy menjen, azt hinném,
hogy még sokáig fogok élni; viszont tudom, hogy 6 egy szempillantás alatt be tudja
fejezni az áldozatot; teljesen ráhagyatkozom hát és kimondhatatlanul élvezem, hogy
semmit sem tudok ... Úgy érzem, mintha az események fölé helyezett volna, a szen
vedések fölé is, melyek a teremtmények részéről érhetnek, de még a lélek legtitkosabb
szenvedése fölé is, úgy hogy közvetlen ennek a titokzatos isteni kardnak a munkája
alatt vagyok ... Hagyom magamat teljesen megsemmisíteni, örömmel, hálával és sze
retettel. Nagyon szenvedek ezalatt az általános föláldozás alatt ... Nincs semmi
támaszom, semmi vigasztalásom, de mérhetetlen békében vagyok és ez a boldogságom.
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Dicsőítse meg Magát a Szeretet Nagy Istene szegény kis teremtményében, tegyen vele,
amint Neki jól esik és ahogy Neki jól esik. Teljességgel Rábízom magamat.

Marie de la Trinité.

***
Kell, hogy kitérók nélkül kövessem mindig Isten Akaratát, magammal

mitsem törődve ..., a teljes odaadásban maradjak és menjek előre mindener
keresztül, nem törődve azzal, hogy fáj-e, vagy sem ...

Magamon felül kell, hogy maradjak ...
Egyedül Isten, egyedül Ő! ...

***
1912 május 5.

Hogy lehet élvezni az idelenti dolgokat, vagy szenvedni alattuk, ha
Istent bírjuk ? ...

Majd ha egészenmeghalt és átalakult természetem már csak egyedül Isten
után vágyódik, 6 Maga lesz a jutalma: Magna nimis ...

* * *
1912 május 6.

«Élni meghalva» ...
Belevinni minden bátorságomat és minden szeretetemet cselekede

teimbe, de minden ragaszkodás nélkül . . .
Úgy tenni mindent, hogy semmi se érintsen ...

***
1912 május 7.

Magamon kívül foglalkozzam mindennel .
A tökéletes kifosztottságban munkához látni .
Ha a természetem már csak egyedül Istent fogia kívánni, akkor teliesen

be fog telni Vele . . .

*** 1912 május 8.

Az én-emen kívül foglalkozni ...
Ne ragaszkodjam még ahhoz sem, amit Isten akar, csak egyedül Istenhez,

Aki akar ... Egyedül Istent lássam ... és Benne maradiak . . .

*** 19 1 2.

Kedves Nagybátyám!

Tíz napot körülbelül ágyban töltöttem és csak a két vasárnapon volt szentmisém
és szentáldozásom. Semmi bajom sincs, csak nagy fáradságot érzék, azt mondják, túl
erőltettemmagamat ... Én ezt nem hiszem, mert hiszen semmivel sem tettem többet
mint máskor.

Önnek mégis megvallom, hogy mi az, ami kifáraszt. Ez az állandó ellentállás a
belső hívásnak, amellett, hogy kifelé mindig jókedvű akarok maradni. Bár az akara
tom nem fárad ki, a testem mégis kimerül kissé.
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Kész vagyok mégis folytatni a küzdelmet, csak figyelmeztetni szeretném önt,
hogy bár nem hiszem közelinek a halálomat, mégis testi erőimnek végén vagyok.

Megteszek mindent arra, hogy ezt a külső burkolatot kijavítsam, mert még
távolr61 sem ittam ki a kelyhet, melyet számomra készített, de bízom abban, hogyha
az engedelmesség úgy követeli, Isten is fog hozzá erőt adni.

Csak figyelmeztetni akartam Önt, hogy egyszerűség híján a kitűzött idő előtt

el ne essem.
Ezek között az isteni megvilágosítások kőzött, melyekben semmi érezhető vigasz

talást sem kapok, nagy elhagyatottságot érzek; elmélkedni is képtelen vagyok .. o

Egy tulajdonságnak a szemlélése minden egyebet elhomályosít és mikor vége van,
olyan szenvedést érzek, amely csak Istentől eredhet, azért teljesen érthetetlen is szá
momra. Ez olyan valami, amely messze túlszárnyalja az én fölfog6képességemet.

Ezek a világosságok rendesen egyenesen a lélekbe hatolnak, a test csak valami
mázsás súlyt érez, amely majdnem agyonnyomja, nem tudom ezt jobban megmagya
rázni. Isten néha mégis a testet is hatalmába kerítette, bizonyságául annak, hogy
minden fölött uralkodik. Ennek minden erőmből ellentálltam, de éreztem, hogyha
6 úgy akarta volna, minden ellenállásom lehetetlen lett volna.

Marie de la Trinité.

*** 191Z június z-3-4.

Isten a legmélyebb titokban és fölfoghatatlan mélységekben dolgozik a
lelkemben! . o o

Bár elválaszt, elkülönít, kiüresít és teljességgel kimerít o o o, nagyon kevés
az, amit én adok Neki o o o, mert, ha Ű Egyedül akar bennem lenni, akkor a
Maga Teljességében akar ott lenni ... «Ego ero merces tua magna nimis I ...&

Igen,túlontúl nagy. o o

Mennyire semmi minden földi dolog! . o o

A teremtmények oly kevéssé maradandók! ...
Milyen semmi az az «én», aki agonizál! . o o Még ha igazán mindent el is

hagytunk, milyen kevés mindez azért, hogy Űt megtalálhassuk, 6t! ...
A Szeretetet Magát! o o • Mindennek a Teljességét! ...

Ha Ű van Bennem egyesegyedül, mindent megtalálok Benne! ...
A hitet, mely mindent valódi értékében mutat . . .
Isten Jelenlétét .. o A világot kormányzó Végtelen Szeretetet , . . Ezt a

Nagy élő és szerető Istent, Ki mindig jelen van bennem o •• Mindent lát . . .
Mindent tud! .. o És szeret engem I o ••

*** 19 1 Z június 3.
Kedves Nagybátyám!

Csendre és magányra volt szükségem és 6 minden kilátás ellenére megszerezte
ezt nekem .. o Itt folytatja munkáját, olyan mélységes titokban, melybe képtelen
vagyok behatolni.

Nem szabad fontosságnélküli dolgokon fönnakadnom . o o, hogyan is gondolhat
nék másra akkor, mikor Isten, a világot kormányzó Végtelen Szeretet, ez a Nagy Élő

és Szerető van a lelkemben? o • o

VIGILIA 157



158

Ó! milyen boldogsággal hagyok el mindent, hogy lelkem kis cellájába vonuljak
vissza és elveszítsem magamat Annak a végtelen szeretetében, Aki elrejtve él bennünk I
Megértem, hogy Isten minden és ha egyedül hagyom a lelkemben. meg is találok Benne
mindent . . .

Csak, sajnos, nem elég élő a hitem ahhoz, hogy ezt állandóan lássam; még min
dig elszórakoztatnak és elvakitanak semmiségek. ahelyett. hogy mozdulatlanul meg
maradnék az Igazságban ...

Isten állandó Jelenvalóságának a tudata nem él mindig ugyanazzal az intenzi
tással a gondolataimban ... Nem tudom. hogy földi jövőm hogyan fog alakulni. csak
azt tudom, hogy máskép mint a magányban. nem fogok élni tudni.

Marie de la Trinité.

***
1912 június 12.

Közvetlenül Isten működése alatt kell maradnom ...
A Békében keressem Őt . . ., de csak egyedül Benne Magában .
Ne támaszkodjam valamilyen gondolatra, ha Hozzá megyek .
Mindent elhagytam és sajátmagamat is elhagytam val6ságosan ...

A teremtmények már semmik számomra ... Már azt sem tudom, mit érzek,
vagy mi van rám hatással o o o, semmi sem érint már o ••

Természetemnek nincs más vágya, mint Isten. Egyedül 6 o o • tud be
tölteni.

***
1912 július 15.

Teliességgel fölolvadok az Ű Imádandó Akaratában, hogy semmit se
lássak csak Istent! ...

6 Egyedül Minden! . o •

Szemlélem az Atyát . . ., a Fiút . . .

***
1912 július 16.

Kell, hogy átformálni hagyjam magamat Altala, 6belé ! . o •

Ha mindent jelemésztett, ezt azért tette, hogy egész Teliességében adhassa
Magát!

***
1912 július 17.

Mennyire semmik az idelenti dolgok! ...
Igen, Jézusom, Te valóban a legellendllhaiatlanabb Völegény vagy! o ••

Az Atya .. o, az én Atyám. o o

Mária ..., az én Anyám! o • o

***
1912 július 18.

«Nostra conversatio in Coelis est» o ••

Ne társalogjak mással, mint azzal az Atyával, Aki «Minden Szeretet»,
a Fiúval, Aki a «Tiszta Szeretet» és Akit Ű (Nőlegényüls ad nekem. o • és él

Virgo Purissima, - az én nagyon szeretett «Anyámmal» ...
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Már csak ezzel az új családommal éljek, ezzel a királyi családdal, kik
nyomorúságom ellenére is királyi módon fogadnak engem ! ...

***
1912 július 20.

Hogy mindent elhagytam, be lettem vezetve Királyi Családom körébe.
Milyen jó is, ha már semmit sem látunk a földből o • o, együtt élni az «Atyával»,
Mindennek a Teremtőjével, Tökéletességével és Teljességével o o • A Fiúval,
ki hasonlóan az Atyához, a «Teljes Szeretets és az én lelkem Vőlegénye ...
Máriával, a tisztaságos Szűzzel, az én Anyámmal. o •

Milyen jó is Velük élni az 6 életüket a Szerteteben o o o

Részt venni Máriával abban az imádandó társalgásban, mely öröktől

fogva folyik a Szentlélek által az Egységben o o •

* * * 1912 július 21.

Isten itt van. o. mindig! . o. Hogyan engedhetném hát magamat a
fájdalom által befolyásoltatni? Vagy fontosságot tulajdonítani olyasminek,
aminek semmi fontossága sincs? Vagy nem volna más gondom, mikor ilyen
titokkal állok szemben? ....

Ne lássak már semmit a földön o •• , csak egyedül Vele törődjem . o •

Ne éljern már csak ezt a természetfölötti életet új családom kebe
lén. o o

Milyen elragadó ez az Örök társalgás és milyen változatos az egy
ségében.

Társalgok az Atyával az örök Teremtővel, Tökéllyel és Teljességgel és
betekinthetek a fölfoghatatlan Szeretet pillantásával Mindennek a Központ
jába, magába a Mindenségbe.

Ez a kis semmi azután Vőlegényével isteni kedveskedésben áradozik,
az Atya és Mária szeretetteljes tekintete alatt.

És szemlélhetem, Máriával szeretett Anyámmal Azt, Aki királynővé

tett benn ünket ...
Itt van végre a Megtestesü1t Ige titka. o o Jézus-Megváltó áldozatának

és a «Regina Martyriume-nak titka, ezekbe mélyedek el Velük együtt az Atya
dicsőségére.

Mindez a Szeretet Lelkében megy végbe, Aki az egész Királyi Családnak
a Lelke; minden a Szentséges Szentháromság csendjének örök csendességé
ben történik.

Az Atya, Fiát adva nekem Vőlegényül, kinyilatkoztatta magát, mint
soha ezelőtt ..., megértette velem, hogy valóban királynő vagyok és az 6
Szeretetének a gyermeke ...

Imádott Atyám ... Szerelmes Jézusom, Mindenem ... Szeplőtelen

Anyám o'' Szent Lélek, élesszétek ezt a mi családi életünket .. o Növeljétek
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a szeretetemet ... Tegyétek teljessé az egységet azzal, hogy elszakítjátok a
kötelékeket, melyek a földhöz kötnek ...

Ú ! Atyám, szenteltessék me~ a Te Neved ... ]öiJ'ön el a Te országod . . .
Legyen meg a Te Akaratod a földön, miként az Égben ...

***
1912 július 26.

Egyedül Isten, Egyedül 6.
Csak Királyi Családom körében éljek . . .
Összehasonlítás Közte és a többiek között ...

***
1912 július 28.

Éljek folytonosan Isten jelenlétében ...
Ök mindig itt vannak velem ...
Éljek Velük ...

***
1912 július 31.

Jézus ... Benne lakozik az Istenség Teljessége . . .
Az 6 életüket éljem ... a Szeritlélek által, a Szeretet egységében.
Legyen a lelkem igazán az «imádság háza• . . .

***
1912 július 31.

Kedves Nagybátyám l

... Ami a lelkemet illeti, a legboldogabb teremtés vagyok, akit a föld valaha is
hordozott. Egyedül Isten Mindenem, Benne a lelkem olyan tökéletesen a helyén érzi
magát, olyannyira betöltve, hogy azt kell hinnem, ez az isteni elem az egyedüli atmosz
féra, melyre teremtve lett.

Ez azért nem mindig a tiszta boldogság, távolról sem; de ha az egyesülés min
dig teljesen betöltené, többé nem szenvedhetnék, pedig Ő kívánja, hogy még szenvedjek.

Marie de la Trinité.
Magnificat Dominum mecum . . .

***

Be vagyok zárva a világnak ...
Benne kell maradnom . . .
] ézus Szentháromság.
Isten állandó Jelenléte ...
«Aki engem lát, látja az Atyát.•

191 2 augusztus 5.

(Folytatása következik.)

verseghi Nagy Erzsébet fordítása.
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Dr. IMRE VIDA:

Das Problem des Aufstieges.
- Társadalombölcseleti tanulmány. -

A legnagyobb példányszámú, magyar szerz6t61 való
németnyelvű tudományos munka.

FiliIig 1)-.000 példány fogyott el belöle.

Tárgya: az emberimagasratörés phenomenologiai miben
létének és centrális problemáinak vizsgálata.

A legnagyobb élö tudó~ szaktekintélyeI. blrálaiaa lIIű,.öl :

Prof. SPRANGER: «Eddig nem sejtett összefüggésekre
mutat rá a könyv, mely a lélek dolgaiban felette
mélyen lat. Sokat tanultam belöle.»

ALOYS FISCHER: «Min den szava ráébresztö (einleuchtend),
kiválóan finom szellemű irás •..»

RICH. HOENIGSWALD: «Ritka világos és könnyen át
tekinthetö tanulmány. Döntő megállapításaival egyet
tudok érteni.»

Prof. ]. C. L. HAMMES (Brüssel): «Nélkülözhetetlen mü

mindazok számára, kik az emelkedés kérdéseit gyö
kerekig hatoló tudományos reridszerezéssel akarják ma
guknak öntudatossá tenni». (Mededeelingen, 1914.
januári szám.)

Prof. TH. K. BRAuER: «Amit a szerzö elmond, azáltal
is ahogyan mondja, különösen találóan hat. Szivesen,
örömmel hagyja magát az ember vezetni tőle, A bezáró
fejezet igazolja, hogy örvénylő mélységekig is bizto
san tud nyúlni.» (Köln. Volkszeit, 1922. XII. 31.)

DEBJATIN (Moszkva): «Bár felfogásaival, elfogult szem
léletével soha nem érthetünk egyet, el kell ismernünk,
hogy tiszteletet érdemlő, teljes lélekkel irt, a legmé
lyebb mélységeket megtalálni akaró tudós-próbálkozás».
(Profesionalni westnik, 1934· 5. sz.)

Prof. SAUER: «Vidának sikerült a tárgy által megsza
bott tapasztalati objektumot a «hétköznapisdgok» fel
szinéröl tudományos magaslatra helyezni és az egy
szeri jelenségekból sajátos normák ig hatolni», (Wirt
schaftsnachrichten, 19. évf. Nr. 33.)

Prof. PETER PETERSEN (Jéna): «Standard munka. Mély,
alapos s alkalmas arra, hogy kiinduló pontja legyen
az emelkedes bölcseleti tanulmányágánab. - (Pad.
Schwarzsche Vakanzenzeitung, 1934. május.)

R. Oldenbourg kiadása, München és Berlin.
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