
 Czwartek po Środzie Popielcowej (Łk 9,22-25) 

 I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony 
 przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, 

 a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

 Trwałam  nadal  w  moim  zwykłym  stanie  i  modliłam  się;  a  podczas 
 modlitwy  postanowiłam  wkroczyć  w  Boską  Wolę  i  tam  uczynić  swoim 
 wszystko,  co  w  Niej  istnieje.  Nic  z  przeszłości,  teraźniejszości  i 
 przyszłości  nie  umknęło  Jej(WB)  uwadze.  Uczyniłam  się  koroną 
 wszystkiego  i  w  imieniu  wszystkich  złożyłam  przed  Boskim  Majestatem 
 mój hołd, moją miłość, moje zadośćuczynienia itd. 
 Wtedy  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i  przemówił 
 do  mnie:  "Moja  córko,  prawdziwe  życie  duszy  w  Mojej  Woli  nie  jest 
 niczym  innym,  jak  kształtowaniem  jej  życia  w  Moim;  oznacza  to 
 nadawanie  Mojej  własnej  formy  wszystkiemu,  co  czyni.  Nie  robiłem  nic 
 innego,  jak  tylko  sprawiałem,  że  wszystkie  moje  wewnętrzne  i 
 zewnętrzne akty leciały w Mojej Boskiej Woli. 
 Wysłałem  każdą  myśl  Mojego  intelektu  w  podróż,  aby  unosiła  się  ponad 
 każdą  myślą  wszystkich  stworzeń,  które  już  istniały  w  Mojej  Woli;  a  Moja 
 myśl,  unosząc  się  ponad  wszystkim,  uczyniła  się  niejako  koroną 
 każdego  ludzkiego  intelektu,  ofiarując  Majestatowi  Ojca  hołd,  adorację, 
 uwielbienie,  miłość  i  ekspiację  każdej  stworzonej  myśli.  I  tak  też 
 czyniłem  -  moimi  spojrzeniami,  moimi  słowami,  moimi  ruchami,  moimi 
 uderzeniami serca i moimi krokami. 
 Teraz  więc,  jeśli  dusza  chce  żyć  w  Mojej  Woli,  musi  nadać  swojemu 
 umysłowi  formę  Moją,  przekształcić  swoje  spojrzenie  w  formę  Moją, 
 uformować swoje słowa, ruchy, uderzenia serca i kroki w formę Moją. 
 W  ten  sposób  dusza  traci  swoją  własną  formę  i  zyskuje  Moją.  Nie  czyni 
 nic  innego,  jak  tylko  nieustannie  zadaje  śmiertelny  cios  ludzkiej 
 egzystencji  i  nieustannie  daje  życie  Woli  Bożej.  W  ten  sposób  dusza 
 będzie  mogła  dopełnić  w  sobie  Boskie  Życie  Mojej  Woli;  w  przeciwnym 
 razie  ten  cud  nigdy  nie  będzie  w  pełni  zrealizowany  i  ta  forma  nigdy  nie 
 będzie  całkowicie  wzorowana  na  Mojej.  Tylko  Moja  odwieczna, 
 niezmierzona  Wola  pozwala  duszy  znaleźć  wszystko.  Redukuje 
 przeszłość  i  przyszłość  do  jednego  punktu  i  w  tym  jednym  punkcie 
 znajduje  wszystkie  bijące  serca,  każdy  czynny  umysł  i  wszystkie  Moje 
 działania  w  ciągłej  aktywności.  A  dusza,  która  czyni  tę  Moją  Wolę  swoją, 
 czyni  wszystko:  za  wszystkich  pokutuje,  wszystkich  kocha  i  wszystkim  i 



 każdemu  z  osobna  czyni  dobrze,  jakby  wszyscy  stanowili  jedno.  Kto 
 może to osiągnąć? 
 Żadna  cnota,  żadne  bohaterstwo,  nawet  męczeństwo  nie  może  ostać  się 
 przed  Moją  Wolą:  wszystko,  wszystko  pozostaje  daleko  z  tyłu,wobec 
 działania  Mojej  Woli.  Bądź  więc  uważna  i  działaj  tak,  aby  posłannictwo 
 Mojej Woli znalazło w tobie swoje wypełnienie". 

 (z "Z Księgi Nieba"; tom 12; 5 stycznia 1921) 

 Donnerstag nach Aschermittwoch (Lk 9,22-25) 
 22In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Der Menschensohn muss vieles erleiden 
 und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er 
 wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. 23Zu allen sagte er: Wer mein 
 Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir 
 nach. 
 24Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen 
 verliert, der wird es retten. 25Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt 
 gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? 
 „Zu allen sagte er:  Wer mein Jünger sein will  , der verleugne sich selbst, nehme täglich sein 
 Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 
 aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten“ (Lk 9,23+24) 

 Ich  war  weiter  in  meinem  gewohnten  Zustand  und  betete  gerade;  und  während  ich  betete, 
 machte  ich  die  Meinung,  in  den  Göttlichen  Willen  einzutreten;  und  dort  machte  ich  mir  alles 
 zu  eigen,  was  in  Ihm  existiert.  Ihm  entgeht  ja  nichts  an  Vergangenem,  Gegenwärtigem  und 
 Zukünftigem.  Und  ich  machte  mich  zur  Krone  von  allem  und  brachte  im  Namen  aller,  meine 
 Huldigung, meine Liebe, meine Genugtuung usw. vor die Göttliche Majestät. 
 Da  bewegte  sich  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus  in  meinem  Inneren  und  sprach  zu  mir: 
 „Meine  Tochter,  das  wahre  Leben  der  Seele  in  meinem  Willen,  ist  nichts  anderes  als  die 
 Gestaltung  ihres  Lebens  in  dem  meinigen;  es  bedeutet,  all  dem,  was  sie  tut,  meine  eigene 
 Form  zu  verleihen.  Ich  tat  nichts  anderes  als  alle  meine  inneren  und  äußeren  Akte  in 
 meinem Göttlichen Willen fliegen zu lassen. 
 Ich  schickte  jeden  Gedanken  meines  Verstandes  auf  Reisen,  damit  er  über  jedem  Gedanken 
 aller  Geschöpfe,  die  schon  in  meinem  Willen  existierten,  schwebe;  und  mein  Gedanke  –  der 
 über  allen  schwebte  –  machte  sich  gleichsam  zur  Krone  eines  jeden  menschlichen  Intellekts 
 und  brachte  der  Majestät  des  Vaters  die  Huldigung,  Anbetung,  Verherrlichung,  Liebe  und 
 Sühne jedes erschaffenen Gedankens dar. 
 Und  so  tat  Ich  es  mit  meinen  Blicken,  meinen  Worten,  meinen  Bewegungen,  meinen 
 Herzschlägen  und  meinen  Schritten.  Wenn  die  Seele  nun  in  meinem  Willen  leben  will,  muss 
 sie  ihrem  Verstand  die  Gestalt  des  Meinen  geben,  ihre  Blicke  in  die  Form  der  Meinen 
 umgestalten,  ihre  Worte,  Bewegungen,  Herzschläge  und  Schritte  in  die  Gestalt  der  Meinen 
 formen. 
 Indem  sie  so  tut,  verliert  die  Seele  ihre  eigene  Form  und  erwirbt  die  Meine.  Sie  tut  nichts 
 anderes,  als  dem  menschlichen  Sein  beständig  den  Todesstoß  zu  versetzen  und  dem 
 Göttlichen  Willen  andauernd  Leben  zu  spenden.  So  wird  die  Seele  fähig  sein,  das  göttliche 



 Leben  meines  Willens  in  sich  selbst  zu  vervollständigen;  andernfalls  wird  dieses  Wunder  nie 
 völlig verwirklicht und diese Gestalt nie ganz nach der meinen modelliert sein. 
 Es  ist  allein  mein  ewiger,  unermesslicher  Wille,  der  die  Seele  alles  vorfinden  lässt.  Das 
 Vergangene  und  Zukünftige  reduziert  Er  auf  einen  einzigen  Punkt,  und  in  diesem  einen 
 Punkt  findet  sie  alle  schlagenden  Herzen,  jeden  Verstand,  der  tätig  ist  und  mein  ganzes 
 Wirken in andauernder Tätigkeit. 
 Und  die  Seele,  die  sich  diesen  meinen  Willen  zu  eigen  macht,  tut  alles,  sühnt  für  alle,  liebt 
 für  alle  und  tut  allen  und  einem  jeden  Gutes,  als  ob  alle  ein  einziger  wären.  Wer  kann  dies  je 
 erreichen? 
 Keine  Tugend,  kein  Heroismus,  nicht  einmal  das  Martyrium  kann  vor  meinem  Willen 
 bestehen:  alles,  alles  bleibt  zurück  hinter  dem  Wirken  in  meinem  Willen.  Sei  daher 
 aufmerksam  und  handle  so,  dass  die  Mission  meines  Willens  in  dir  seine  Erfüllung  finde.“ 
 (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 12; 5. Januar 1921) 


