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 “Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie 
 postępować.” 

 (J 13,17) 

 Jestem  nieustanną  zdobyczą  Boskiego  Fiat,  który  oczekuje  mnie  we  wszystkich  rzeczach 
 stworzonych, aby podwoić miłość, jaką okazał mi przy tworzeniu tak wielu rzeczy. 
 Wola  Boża  zdaje  się  tęsknić  za  miłością  swego  umiłowanego  stworzenia,  aby  w  miłości 
 stworzonej  znaleźć  małe  oparcie  dla  swej  wielkiej  miłości.  Tak  więc  niebo,  słońce,  wiatry  są 
 niczym  innym,  jak  tylko  wzywaniem,  które  nieustannie  mówi  nam:  "Ja  poprzedziłem  cię  moją 
 miłością, a ty nie pozostawiaj Mnie bez swojej". 
 Kiedy  usłyszałam,  jak  wszyscy  zachęcają  mnie  do  kochania  mojego  Stwórcy,  mój  ukochany 
 Jezus  zaskoczył  mnie  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  tak  jak  stworzyłem  niebo 
 gwiaździste  nad  twoją  głową,  tak  samo  stworzyłem  niebo  w  twojej  duszy:  tym  niebem  jest 
 twoja dusza, która rozciąga się wszędzie, od czubka twojej głowy, aż pod twoje stopy. 
 Nie  ma  takiej  części  w  tobie,  w  której  to  niebo  by  się  nie  rozciągało.  W  ten  sposób  masz 
 niebo  na  zewnątrz  i  jeszcze  piękniejsze  niebo  wewnątrz.  Wszystko,  co  to  niebo  czyni  na 
 mocy  twojej  natury  -  to  znaczy,  kiedy  myślisz,  mówisz,  pracujesz,  cierpisz  -  nie  jest  niczym 
 innym, jak tylko niezwykle promiennymi gwiazdami, którymi to niebo duszy jest ozdobione. 
 Słońce,  które  w  nim  świeci,  jest  Moją  Wolą,  szumiące  morze  jest  Moją  Łaską;  wiatrem  są 
 Moje  wzniosłe  prawdy,  które  tworzą  kwitnące  łąki  najpiękniejszych  cnót.  Całe  stworzenie  jest 
 zamknięte  w  duszy.  Nie  było  zamiarem  Naszej  mądrości,  ani  Naszej  potężnej  miłości,  aby 
 stworzyć  stworzenie  tylko  na  zewnątrz  człowieka,  a  wnętrze,  część  istotna  i  zasadnicza, 
 miała pozostać bez nieba, gwiazd i słońca - nie, nie! 
 Kiedy  tworzymy  dzieło,  wypełniamy  je  wewnątrz  i  na  zewnątrz  Naszymi  dziełami  i  Naszym 
 własnym  życiem  -  ale  tak  intensywnie,  że  nie  może  być  żadnej  części  jej  istoty,  która  nie 
 odczuwałaby  Naszego  życia  i  Mocy  Naszych  twórczych  dzieł  .  Dlatego  tak  bardzo  kochamy 
 człowieka,  ponieważ  jest  on  Naszym  dziełem  i  pozostawiamy  w  nim  Nasze  życie,  aby 
 zachować to, co w nim wypracowaliśmy. 
 Dlatego  ten,  kto  nie  czuje  w  sobie  życia  Mojej  Boskiej  Woli,  zna  Go  w  teorii,  ale  nie  w 
 praktyce.  Gdy  bowiem  zna  się  jakieś  dobro  i  praktykuje  się  je,  to  dobro  to  ma  moc 
 kształtowania  substancji  życia  poznanego  dobra,  w  przeciwnym  razie  nie  praktykowane, 
 byłoby  jak  namalowany  obraz,  który  nie  ma  życia,  a  więc  nie  może  kształtować  swojego 
 życia w patrzącym. 
 Wola  Moja  jest  życiem,  uczynki  Nasze  są  uczynkami  żywymi,  a  nie  martwymi;  lecz  dla  tego, 
 kto  ich  nie  zna  lub  nie  stara  się  ich  poznać,  lub  nie  wprowadza  ich  w  czyn,  są  one  jak 
 uczynki  martwe  i  bez  życia.  Dlatego  oczekuję,  że  dusze  będą  je  wprowadzać  w  życie,  abym 



 Ja  mógł  życie  Mojej  Woli  urzeczywistniać,  kształtować  i  wychować,  i  czynić  Nasze  dzieła 
 żywymi dla nich." 

 Później  pojawiły  się  we  mnie  lęk  i  wątpliwości,  czy  mój  dobry  Jezus  jest  jeszcze  w  mojej 
 duszy,  czy  też  wycofał  się  i  zostawił  mnie  samą  i  opuszczoną.  Jakże  okrutny  jest  ten  cierń, 
 który sprawia, że człowiek cierpi najbardziej nieubłaganą śmierć! 
 Wtedy mój zawsze umiłowany Jezus zaskoczył mnie i powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  nie  bój  się;  aby  dać  ci  pewność,  powiem  ci  znak  ,  czy  Ja  jestem  [jeszcze  w 
 duszy],  czy  też  ją  opuściłem:  jeśli  dusza  poddaje  się  Mojej  Woli,  kocha  Ją  i  daje  Jej  pierwsze 
 miejsce,  to  świadczy  o  tym,  że  Ja  mieszkam  w  duszy,  ponieważ  Moja  Obecność  ma  tę 
 właściwość, że utrzymuje wolę ludzką podporządkowaną Mojej. 
 Jeśli  natomiast  odczuwa  bunt  przeciwko  Mojej  woli,  to  jest  to  pewny  znak,  że  się  wycofałem. 
 Uspokój się więc i nie bój się". 

 (z "Księgi Nieba";do użytku prywatnego - tom 31; 21 października 1932) 

 Ich bin eine stete Beute des Göttlichen Fiat, das mich in allen geschaffenen Dingen erwartet, 
 um die Liebe, die Es bei der Erschaffung so vieler Dinge für mich erzeigte, zu verdoppeln. 
 Der Göttliche Wille scheint sich nach der Liebe seines geliebten Geschöpfes zu sehnen, um 
 in der geschöpflichen Liebe die kleine Stütze für seine große Liebe zu finden. So sind 
 Himmel, Sonnen, Winde nichts anderes als Lockrufe, die uns ständig sagen: ‘Ich bin dir mit 
 meiner Liebe zuvorgekommen, und du – lasse Mich nicht ohne die deine.’ 
 Als ich hörte, wie alle mich einluden, meinen Schöpfer zu lieben, überraschte mich mein 
 geliebter Jesus und sagte zu mir: „Meine Tochter, wie Ich einen sternenübersäten Himmel 
 über deinem Haupt erschuf, so schuf Ich auch einen Himmel in dir: dieser Himmel ist deine 
 Seele, die sich überallhin erstreckt, von der Höhe des Hauptes bis zu deinen Füßen unten. 
 Es gibt keinen Teil in dir, wo sich dieser Himmel nicht ausdehnt. So hast du einen Himmel 
 außen und einen noch schöneren Himmel im Inneren. Alles, was dieser Himmel kraft deiner 
 Natur tut, d.h., wenn du denkst, sprichst, arbeitest, leidest – stellt nichts anderes als überaus 
 strahlende Sterne dar, mit welchen dieser Himmel der Seele geschmückt wird. 
 Die Sonne, die an ihm erglänzt, ist mein Wille, das rauschende Meer ist meine Gnade; der 
 Wind sind meine erhabenen Wahrheiten, welche die blühenden Wiesen der schönsten 
 Tugenden bilden. Die ganze Schöpfung ist in die Seele eingeschlossen. 
 Es war weder die Absicht unserer Weisheit, noch unserer machtvollen Liebe, nur außerhalb 
 des Menschen eine Schöpfung zu schaffen; und das Innere, der vitale und substantielle Teil, 
 sollte ohne Himmel, Sterne und Sonne bleiben – nein, nein! 
 Wenn Wir ein Werk schaffen, füllen Wir es innen und außen mit unseren Werken und 
 unserem eigenen Leben an – aber so intensiv, dass es in der Seele keinen Teil ihres 
 Wesens geben darf, der nicht unser Leben und die Kraft unserer Schöpferwerke verspüre. 
 Daher lieben Wir den Menschen so sehr, weil er unser Werk ist, und Wir lassen unser Leben 
 in ihm zurück, um das, was wir [in ihm] gewirkt haben, zu bewahren. 
 Wer also das Leben meines Göttlichen Willens nicht in sich spürt, der kennt Ihn zwar 
 theoretisch, aber nicht in der Praxis. Wenn man nämlich etwas Gutes kennt und ausübt, 
 dann hat dieses Gute die Kraft, die Substanz des Lebens des Guten zu bilden, das man 
 kennt, sonst würde es nicht praktiziert und wäre wie ein gemaltes Bild, das leblos ist und 
 somit sein Leben nicht im Betrachter bilden kann. 
 Mein Wille ist Leben, unsere Werke sind lebendige und keine toten Werke; für den aber, der 
 sie nicht kennt oder nicht zu erkennen trachtet oder sie nicht in die Praxis umsetzt, sind sie 
 wie tote und leblose Werke. Daher erwarte Ich, dass die Seelen sie in die Tat umsetzen, 



 damit Ich das Leben meines Willens verwirklichen, heranbilden und großziehen und unsere 
 Werke für sie lebendig machen kann.” 
 Später kamen in mir Angst und Zweifel auf, ob mein guter Jesus [noch] in meiner Seele war 
 oder Er sich zurückgezogen hat und mich allein und verlassen zurückließ. Welch grausamer 
 stechender Dorn ist dies, der den unerbittlichsten Tod erleiden lässt! 
 Da überraschte mich mein stets liebenswürdiger Jesus und sagte zu mir: 
 „Meine Tochter, fürchte dich nicht; um dir Sicherheit zu geben, will Ich dir das Kennzeichen 
 dafür nennen, ob Ich [noch in der Seele] bin oder sie verlassen habe: wenn sich die Seele 
 meinem Willen unterwirft, Ihn liebt und Ihm den ersten Platz einräumt, zeigt dies, dass Ich in 
 der Seele wohne, weil meine Gegenwart die Eigenschaft hat, den menschlichen Willen dem 
 Meinen untergeordnet zu halten. 
 Fühlt sie hingegen Auflehnung gegen meinen Willen, dann ist es ein sicheres Zeichen, dass 
 Ich Mich zurückgezogen habe. Beruhige dich daher und fürchte dich nicht.“ (aus „Das Buch 
 des Himmels“; Vorläufiger deutscher Text, aus dem Italienischen übersetzt von 
 Studiengruppe Hl. Hannibal di Francia – DI Irmengard Haslinger – Für den privaten 
 Gebrauch – Band 31; 21. Oktober 1932) 


