
 Wtorek, Wielki Tydzień (J 13, 21-33.36-38) 

 Jezus odpowiedział: "Czy oddasz za mnie swoje życie? Amen, amen, 
 powiadam wam: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz". 

 (Łk 22, 38) 

 (...)  Oprócz  nieustannej  miłości  jest  jeszcze  jeden  znak  odnosnie  tego,  czy  dusza  żyje  w 
 Mojej  Woli  i  czy  Moja  Wola  nią  rządzi,  a  jest  to  niezmienność  .  Nigdy  nie  przemienia  się  od 
 dobra w zło, to może być tylko z Boga. 
 Tylko  boska  cierpliwość  może  mieć  mocny,  stały  charakter  i  postawę,  która  nie  pozwala 
 łatwo  zmienić  kierunku  działania.  Stałość,  która  polega  na  tym,  że  zawsze  wykonuje  się 
 jakąś  czynność,  nigdy  się  nią  nie  męcząc,  nie  odczuwając  znużenia  ani  żalu,  istnieje  tylko  w 
 Bogu. 
 Ten,  kto  żyje  w  Naszym  Fiat,  odczuwa  Jego  niezmienność  i  jest  tak  wytrwały,  że  nie 
 zmieniłby  swego  postępowania  ze  względu  na  niebo  lub  ziemię.  Wolałby  raczej  umrzeć,  niż 
 zaprzestać  ciągłego  powtarzania  tego,  co  robi,  tym  bardziej  że  to,  co  robi  stałym, 
 niezmiennym umysłem, ma Boga za Pana i za swoją [podstawową] zasadę  . 
 W  ten  sposób  dusza  odczuwa  Boga  w  swoim  akcie  ,  a  podczas  powtarzania  tego  aktu 
 odczuwa,  jak  Bóg  w  nią  wpływa  i  jak  sam  Bóg  ożywia  jej  akt.  Jakże  może  ona  kiedykolwiek 
 przestać  powtarzać  to,  co  rozpoczęła  razem  z  Naszą  Istotą  Najwyższą?  Musiałaby  wyjść 
 poza  Naszą  Wolę,  aby  postępować  inaczej.  Nasza  Wola  jest  niezmienna  w  swoim  działaniu  i 
 takim  czyni  Ona  także  tego,  kto  żyje  w  Jej  Woli.  O,  jakże  natychmiast  rozpoznaje  się,  że  ktoś 
 nie  żyje  w  Niej:  dziś  chciałby  zrobić  to,  jutro  tamto.  Jednego  dnia  chętnie  składa  ofiarę,  a 
 następnego od niej stroni. 
 Nie  można  na  nim  polegać,  jest  zawsze,  jak  trzcina,  która  poruszana  jest  wiatrem  swoich 
 namiętności.  Zmienność  woli  ludzkiej  jest  tak  wielka,  że  wystawia  to  stworzenie  na 
 pośmiewisko, a może i na pośmiewisko samych demonów. 

 Dlatego  wzywam  duszę,  aby  żyła  w  Naszej  Woli,  aby  była  przez  Nią  wspierana  i  umacniana 
 i  w  ten  sposób  przynosiła  zaszczyt  Naszemu  Dziełu  Stworzenia  .  W  istocie  tylko  człowiek  jest 
 niestały, podczas, gdy wszystkie inne nasze dzieła nigdy się nie zmieniają. 
 Niebo  zawsze  stoi  stabilnie  i  nigdy  nie  męczy  się  byciem  rozciągniętym,  słońce  zawsze 
 biegnie  swoim  torem  i  nigdy  nie  robi  nic  innego,  jak  tylko  emituje  swoje  światło  dla  dobra 
 ziemi.  Powietrze  jest  zawsze  gotowe  by  być  wdychane.  Wszystkie  rzeczy  pozostają  takie, 
 jakimi je stworzyliśmy i zawsze wykonują tę samą czynność. 
 Tylko  człowiek,  oderwawszy  się  od  Naszej  Boskiej  Woli,  jest  w  sprzeczności  z  naturą  swego 
 Stwórcy.  Nie  jest  w  stanie  dokończyć  swoich  dzieł  i  dlatego  nie  umie  ich  ani  kochać,  ani 
 cenić, ani zachować zasług swoich dzieł". 
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 (z "Księgi Nieba"; Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 36; 25 kwietnia 1938) 

 Dienstag der Karwoche (Joh 13,21-33.36-38) 
 „Jesus  entgegnete:  Du  willst  für  mich  dein  Leben  hingeben?  Amen,  amen,  das  sage  ich  dir: 
 Noch  bevor  der  Hahn  kräht,  wirst  du  mich  dreimal  verleugnen.“  (Lk  22,38)  …  „Außer  der 
 unaufhörlichen Liebe gibt es ein anderes Zeichen dafür, ob die Seele in meinem Willen lebt und mein 
 Wille  in  ihr  herrscht,  und  dies  ist  die  Unwandelbarkeit.  Sich  niemals  vom  Guten  zum  Bösen  zu 
 verändern, das kann nur von Gott sein. 
 Nur  eine  göttliche  Geduld  kann  einen  festen,  beständigen  Charakter  haben  und  die  Haltung,  nicht 
 leicht  die  Handlungsweise  zu  ändern.  Die  Beständigkeit,  stets  einen  Akt  auszuführen,  ohne  je  darin 
 müde zu werden, ohne je Überdruss und Bedauern zu empfinden, das gibt es nur bei Gott. 
 Wer  nun  in  unserem  Fiat  lebt,  empfindet  Dessen  Unwandelbarkeit  und  fühlt  sich  von  solcher 
 Standhaftigkeit  erfüllt,  dass  er  weder  für  den  Himmel  noch  um  der  Erde  willen  seine  Handlungsweise 
 ändern  würde.  Er  würde  lieber  sterben,  als  davon  abzulassen,  beständig  zu  wiederholen,  was  er 
 gerade  tut,  zumal  er  das,  was  er  mit  beständigem,  unveränderlichen  Sinn  tut,  Gott  den  Herrn  als 
 [Grund]Prinzip hatte. 
 So  spürt  die  Seele  Gott  in  ihrem  Akt  und  fühlt  bei  der  Wiederholung  des  Aktes  Gott  in  sich  strömen, 
 und  wie  Gott  selbst  ihre  Handlung  beseelt.  Wie  kann  sie  je  aufhören  das  zu  wiederholen,  was  sie 
 gemeinsam  mit  unserem  Höchsten  Sein  begonnen  hat?  Sie  müsste  aus  unserem  Willen  hinaustreten, 
 um anders zu handeln. 
 Unser  Wille  ist  unveränderlich  in  seinem  Wirken,  und  solcherart  macht  Er  auch  den,  der  in  seinem 
 Willen  lebt.  O,  wie  erkennt  man  doch  sogleich,  wenn  jemand  nicht  in  Ihm  lebt:  heute  möchte  er  dies, 
 morgen jenes tun. Einmal gefällt es ihm, ein Opfer zu bringen, ein andermal scheut er es. 
 Man  kann  sich  nicht  auf  ihn  verlassen,  er  ist  stets  wie  ein  Rohr,  das  sich  im  Windhauch  seiner 
 Leidenschaften  bewegt.  Die  Wandelbarkeit  des  menschlichen  Willens  ist  so  groß,  dass  sie  das 
 Geschöpf zum eigenen Gespött und vielleicht auch zu dem der Dämonen selbst macht. 
 Daher  also  berufe  Ich  die  Seele  zum  Leben  in  unserem  Willen,  damit  sie  von  Ihm  unterstützt  und 
 gestärkt  werde  und  somit  unserem  Schöpfungswerk  Ehre  bereite.  In  der  Tat,  nur  der  Mensch  ist 
 unbeständig, während sich alle unsere anderen Werke nie verändern. 
 Der  Himmel  steht  immer  fest  und  wird  nie  dessen  überdrüssig,  ausgespannt  zu  sein,  die  Sonne  läuft 
 stets  ihre  Bahn  und  tut  nie  etwas  anderes,  als  ihr  Licht  zum  Wohl  der  Erde  auszuspenden.  Die  Luft  ist 
 immer  dabei,  sich  einatmen  zu  lassen.  Alle  Dinge  bleiben  so,  wie  Wir  sie  erschufen  und  vollführen 
 stets die gleiche Handlung. 
 Nur  der  Mensch  ist,  da  er  sich  unserem  Göttlichen  Willen  entzogen  hat,  mit  der  Art  seines  Schöpfers 
 im  Widerspruch.  Er  vermag  seine  Werke  nicht  zu  Ende  zu  führen,  versteht  sie  daher  weder  zu  lieben 
 noch zu schätzen noch das Verdienst seiner Werke zu erhalten.“ 
 (aus „Das Buch des Himmels“; Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 36; 25. April 1938) 
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