
 Wtorek V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14, 27-31a) 

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
 Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 

 (J 14,27-31a) 

 ...  "Moje  działania  różnią  się  od  działań  stworzeń:  ponieważ  posiadam  w  sobie  Moc 
 stwórczą, mówię i stwarzam tak, jak pewnego dnia przemówiłem i stworzyłem słońce. 
 To  słońce  jest  zawsze  pełne  światła  i  ciepła,  i  zawsze  daje  światło  i  ciepło,  jak  gdyby  było  w 
 akcie ciągłego stwarzania przeze Mnie, nigdy nie malejąc...". 

 (z "Księgi Nieba"; tom 11; 21 września 1913) 
 --------------------- 
 Moja  mała  dusza  nadal  przemierza  bezkresne  morze  Boskiego  Fiat.  O,  jakże  jestem 
 zaskoczona:  choć  wydaje  mi  się,  że  przebyłam  długą  drogę,  zrobiłam  zaledwie  kilka  kroków 
 w  porównaniu  z  tym,  co  pozostało  mi  do  przebycia!  Tak  wielki  jest  ten  bezkres,  że  mogłabym 
 iść przez wieki, a i tak byłabym na początku. 
 Tak  wiele  jest  do  poznania  w  Boskiej  Woli,  że  ja,  która  jestem  w  jej  morzu,  zawsze  czuję  się 
 jak  mała  ignorantka,  która  ledwie  poznała  samogłoski  Boskiej  Woli;  a  może  nauczę  się 
 spółgłosek w Domu Niebiańskim, do którego mam nadzieję wkrótce dotrzeć. 
 O,  gdybym  tylko  mogła  jakoś  przekonać  całe  niebo,  by  się  nade  mną  zlitowało,  by  skończyło 
 się moje długie wygnanie! A co do reszty,  Fiat! Fiat!  Fiat! 
 Mój  zawsze  łaskawy  Jezus  ulitował  się  nade  mną,  wziął  mnie  mocniej  w  ramiona  i 
 powiedział  do  mnie:  "Błogosławiona  córko,  odwagi!  Nie  zamartwiaj  się  zbytnio  ;  na  razie 
 niech  Moja  Boska  Wola  będzie  twoim  Niebem.  Ona  będzie  twoim  Niebiańskim  Domem  na 
 ziemi  i  nie  omieszka  cię  uszczęśliwić  i  obdarzyć  czystymi  radościami  z  wysokości.  Dlatego 
 tam,  gdzie  Ona  króluje,  może  na  wiele  sposobów  obdarzać  nowymi,  zaskakującymi 
 radościami  i  rozkoszami,  tak  aby  dusza,  która  Ją  posiada,  mogła  cieszyć  się  swoim  rajem  na 
 ziemi. 
 W  ten  sposób  przejmuje  Ona  dominujące  sposoby  działania,  a  Jej  panowanie  rozciąga  się  w 
 duchu,  umyśle,  słowie,  sercu,  całej  istocie  stworzenia,  nawet  w  najmniejszym  ruchu.  Jakże 
 łagodne  jest  Jej  panowanie!  Ona  jest  panowaniem  i  życiem,  panowaniem  i  mocą, 
 panowaniem  i  światłem,  które  toruje  sobie  drogę.  Jej  światło  usuwa  ciemności,  usuwa 
 blokady,  które  mogą  przeszkodzić  dobru,  a  Jej  panowanie  przepędza  wrogów.  Jednym 
 słowem,  dusza  czuje,  że  jest  pod  panowaniem  Woli  Bożej,  a  gdy  jest  przez  Nią 
 zdominowana,  jest  panią  samej  siebie,  swoich  czynów  i  samej  Woli  Bożej.  To  Ona  rządzi  i 
 panuje,  a  jednocześnie  jest  tak  słodka,  silna  i  łagodna,  że  jednoczy  się  z  duszą  i  pragnie, 
 aby  ona  rządziła  razem  z  Nią,  ponieważ  Jej  panowanie  jest  pokojowe  i  daje  wszystkim 
 czynom duszy swój pocałunek panującego pokoju. 



 Ten  słodki  i  łagodny  pocałunek  zachwyca  wolę  ludzką  i  porywa  ją  do  Boskości;  i  one 
 rozprzestrzeniają  swoje  wspólne  panowanie,  aby  wznieść  Królestwo  Boże  w  głębi  duszy  . 
 Dla  duszy  nie  ma  nic  piękniejszego,  droższego,  większego  i  świętszego  niż  to,  gdy 
 odczuwa  panowanie  Mojej  Woli  we  wszystkich  swoich  czynach  i  całym  swoim 
 jestestwie  . 
 Mogę  powiedzieć,  że  Niebo  pozostaje  z  tyłu  w  stosunku  do  panowania  Mojej  Woli  w  sercu 
 duszy  pielgrzymującej.  W  świętych  bowiem  nie  może  Ona  nic  więcej  dodać,  a  jedynie  czynić 
 ich  stale  szczęśliwymi.  Natomiast  w  duszy  pielgrzymującej  może  Ona  dokonywać  dzieł, 
 może  ją  napełniać  nowym  życiem,  może  dokonywać  nowych  podbojów,  aby  jeszcze  bardziej 
 rozszerzyć  i  powiększyć  swoje  panowanie.  Całkowite  panowanie  mojej  Boskiej  Woli  w  duszy 
 jest  Naszym  nieustannym  zwycięstwem.  Odnosimy  tyle  zwycięstw,  ile  Ona  panując  w  duszy 
 czyni aktów w niej; dusza swoimi aktami zwycięża naszą Boską Wolę. 
 W  niebie  jednak  nie  mamy  nic  do  zdobycia,  gdyż  wszystko  należy  do  Nas,  a  każdy 
 błogosławiony w chwili śmierci zakończył swoje dzieło. 
 Dlatego  Nasze  zwycięskie  dzieło  dokonuje  się  na  ziemi,  w  duszach  pielgrzymujących,  a  nie 
 w  niebie,  gdzie  nie  możemy  nic  stracić,  ani  zyskać.  Teraz,  kiedy  Moja  Boska  Wola  upewniła 
 się  o  swoim  całkowitym  panowaniu  w  duszy,  rozpoczyna  swoje  działania  przemawiające. 
 Musisz wiedzieć, że każde Jej słowo jest stworzeniem(kreacją). 
 Tam,  gdzie  Ona  rządzi,  nie  może  pozostawać  bezczynna,  a  ponieważ  posiada  moc 
 stwórczą,  nie  może  mówić,  jednocześnie  nie  tworząc.  Ale  co  Ona  tworzy?  Chce  stworzyć 
 Siebie  samą  w  stworzeniu  i  ukazać  swoje  boskie  atrybuty:  Czyni  to  niejako  słowo  po  słowie, 
 tak  jak  wtedy,  gdy  stworzyłem  wszechświat,  nie  wypowiedziałem  jednego  słowa,  ale  tyle 
 słów, ile różnych rzeczy chciałem stworzyć. 
 Dusza  kosztuje  Nas  więcej  niż  cały  wszechświat.  A  kiedy  Moja  Wola  jest  pewna  swego 
 panowania,  nie  wstrzymuje  już  Swoich  słów,  lecz  gdy  tylko  dusza  przyjmie  Akt  Jej 
 stwórczego Słowa, rozszerza Jej władzę pojmowania i przygotowuje dalsze [słowa]. 
 Tak  więc  Ona  mówi  i  [jednocześnie]  tworzy  światło,  mówi  i  tworzy  łagodność,  mówi  i  tworzy 
 Boską  Moc,  mówi  i  kreuje  w  duszy  swój  dzień  pokoju,  mówi  i  kreuje  stwarza  wiedzę,  każde  z 
 Jej  słów  kreuje  dobro,  które  Ona  posiada  i  objawia  je.  Jej  słowo  staje  się  zwiastunem  dobra, 
 które chce stworzyć w duszy. 
 Któż  może  ci  powiedzieć,  jaką  wartość  ma  jedno  słowo  Mojej  Bożej  Woli?  Ileż  to  niebios  i 
 mórz  bogactw  i  wielorakich  piękności  nie  składa  Ona  w  szczęśliwej  duszy,  która  posiada  Jej 
 łagodne i szczęśliwe panowanie? Teraz po pracy przychodzi radość i szczęście. 
 Moja  Wola  jest  z  natury  pełna  niezliczonych  radości.  Patrzy  na  duszę,  która  udostępniła  się, 
 aby  przyjąć  dzieło  Jej  słów  i  jest  tak  szczęśliwa,  widząc,  że  każde  dzieło,  które  dusza 
 przyjęła,  rodzi  niekończącą  się  radość  i  zachwyt!  W  ten  sposób  przechodzi  Ona  z  trybu 
 przemawiającego do trybu uszczęśliwiającego. 
 Aby  dusza  mogła  się  jeszcze  bardziej  radować,  Ona  nie  stoi  z  boku,  lecz  raduje  się  razem  z 
 nią;  dla  powiększenia  jej  radości  nieustannie  wyjaśnia  jej  naturę  i  różnorodność  rozkoszy, 
 jakie w niej stworzyła, po prostu dlatego, że ją kocha i chce widzieć ją szczęśliwą. 
 Ponieważ  jednak  radości  i  rozkosze  nie  są  pełne  i  zdają  się  ginąć,  gdy  są  same,  dlatego  Ja 
 pozostaję  z  tobą,  aby  zawsze  cię  uszczęśliwiać  i  przygotowywać  ci  nowe  rozkosze  przez 
 dzieło  Mojego  stwórczego  Słowa.  Dlatego  też  jedynym  Naszym  świętem  i  szczęściem  na 
 ziemi  jest  ta  dusza,  która  pozwala  się  zawładnąć  panowaniu  Mojej  Najwyższej  Woli.  W 
 niej znajduje swoje miejsce Nasze Słowo, Nasze życie i Nasze radości. 
 Dzieło  Naszych  twórczych  rąk  jest,  że  tak  powiem,  w  porządku  ustalonym  przez  Naszą 
 Nieskończoną  Mądrość,  to  znaczy  w  Naszej  Boskiej  Woli  -  dusza  jest  na  swoim  honorowym 
 miejscu.  Natomiast  ci,  którzy  pozwalają  się  zdominować  woli  ludzkiej,  są  w  nieładzie  i 
 stanowią nieustanną hańbę dla naszego dzieła stworzenia. 



 Bądź  więc  uważna,  moja  córko,  i  uszczęśliwiaj  Tego,  który  chce  cię  uszczęśliwiać  w  czasie  i 
 w wieczności"... 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 30; 12 stycznia 1932 (część druga)) 

 Dienstag der 5. Osterwoche (Joh 14,27-31a) 
 „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn 
 euch…“(Joh 14,27-31a) 

 …  „Mein  Wirken  unterscheidet  sich  vom  Wirken  der  Geschöpfe:  da  Ich  in  Mir  die  schöpferische  Kraft 
 besitze,  spreche  und  erschaffe  Ich  so,  wie  Ich  eines  Tages  sprach  und  die  Sonne  erschuf.  Diese 
 Sonne  ist  immerdar  voller  Licht  und  Wärme  und  spendet  stets  Licht  und  Wärme,  als  wäre  sie  gerade 
 im  Akt,  fortwährend  von  Mir  erschaffen  zu  werden,  ohne  je  abzunehmen…“  (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  11;  21.  September 
 1913) 

 Meine  kleine  Seele  durchquert  weiter  das  grenzenlose  Meer  des  Göttlichen  Fiat.  O,  wie  überrascht 
 mich  dies:  während  ich  scheinbar  einen  langen  Weg  zurückgelegt  habe,  tat  ich  nur  einige  Schritte  im 
 Vergleich  zu  dem,  was  mir  noch  zu  gehen  bleibt!  So  groß  ist  die  Endlosigkeit,  dass  ich  Jahrhunderte 
 lang gehen könnte und noch immer am Anfang stünde. 
 So  viel  gibt  es  über  den  Göttlichen  Willen  zu  erkennen,  dass  ich  mich,  die  ich  mich  in  seinem  Meer 
 befinde,  immer  als  kleine  Unwissende  vorkomme,  die  kaum  die  Vokale  des  Göttlichen  Willens  gelernt 
 hat;  und  vielleicht  werde  ich  die  Konsonanten  in  der  Himmlischen  Heimat  lernen,  die  ich  bald  zu 
 erreichen hoffe. 
 O,  könnte  ich  doch  den  ganzen  Himmel  irgendwie  zum  Mitleid  bewegen,  dass  meine  lange 
 Verbannung  endet!  Doch  im  übrigen  Fiat!  Fiat!  Fiat!  Mein  stets  liebenswürdiger  Jesus  hatte  Mitleid  mit 
 mir, nahm mich fest in seine Arme und sagte zu mir: 
 „Gesegnete  Tochter,  Mut!  Betrübe  dich  nicht  zu  sehr;  einstweilen  möge  mein  Göttlicher  Wille  dein 
 Himmel  sein.  Er  wird  deine  Himmlische  Heimat  auf  der  Erde  sein  und  es  nicht  unterlassen,  dich  zu 
 beglücken  und  dir  die  reinen  Freuden  von  hier  oben  zu  gewähren.  Daher  kann  Er  dort,  wo  Er 
 herrscht,  auf  vielfache  Weisen  neue  überraschende  Freuden  und  Wonnen  schenken,  damit  die  Seele, 
 die Ihn besitzt, ihr Paradies auf Erden genießen kann. 
 So  nimmt  Er  [vorerst]  dominierende  Handlungsweisen  an,  und  seine  Herrschaft  erstreckt  sich  im 
 Geist,  Wort,  Herzen,  im  ganzen  Sein  des  Geschöpfes,  selbst  in  der  kleinsten  Bewegung.  Wie  sanft  ist 
 seine  Herrschaft!  Er  ist  Herrschaft  und  Leben,  Herrschaft  und  Macht,  Herrschaft  und  Licht,  das  sich 
 seinen  Weg  bahnt.  Sein  Licht  zerstreut  die  Finsternis,  entfernt  die  Blockaden,  die  das  Gute  behindern 
 können, und seine Herrschaft schlägt die Feinde in die Flucht. 
 Mit  einem  Wort,  die  Seele  fühlt  sich  von  der  Herrschaft  des  Göttlichen  Willens  getragen;  und  während 
 sie  von  Ihm  beherrscht  wird,  ist  sie  Herrin  über  sich  selbst,  über  ihre  Akte,  und  über  den  Göttlichen 
 Willen  selbst.  Dieser  herrscht  und  regiert,  und  ist  zugleich  so  lieblich,  stark  und  mild,  dass  Er  sich  mit 
 der  Seele  vereint  und  möchte,  dass  sie  zusammen  mit  Ihm  herrsche,  weil  seine  Herrschaft  friedvoll  ist 
 und allen Akten der Seele seinen Kuss des herrschenden Friedens gibt. 
 Dieser  liebliche  und  milde  Kuss  entzückt  den  menschlichen  Willen  und  entrückt  ihn  in  den  Göttlichen 
 hinein;  und  sie  breiten  ihre  gemeinsame  Herrschaft  aus,  um  das  Reich  Gottes  tief  in  der  Seele 
 aufzurichten.  Für  die  Seele  gibt  es  nichts,  was  schöner,  teurer,  größer  und  heiliger  wäre,  als  wenn  sie 
 die Herrschaft meines Willens in allen Akten und ihrem ganzen Wesen fließen fühlt. 
 Ich  kann  behaupten,  dass  der  Himmel  hinter  der  Herrschaft  meines  Willens  im  Herzen  der 
 Pilger-Seele  zurückbleibt.  In  den  Heiligen  kann  Er  nämlich  nichts  mehr  hinzufügen,  sondern  sie  nur 
 ständig  glücklich  machen.  In  der  pilgernden  Seele  jedoch  kann  Er  Werke  vollbringen,  kann  ihr  neues 



 Leben  eingießen,  neue  Eroberungen  erwerben,  um  seine  Herrschaft  noch  mehr  zu  erweitern  und 
 auszudehnen. 
 Die  totale  Herrschaft  meines  Göttlichen  Willens  in  der  Seele  ist  unser  andauernder  Sieg.  Wir  erringen 
 so  viele  Siege,  wie  Er  mit  seiner  Herrschaft  Akte  in  ihr  tut;  und  die  Seele  bleibt  in  ihren  Akten 
 siegreich  über  meinen  Göttlichen  Willen.  Im  Himmel  jedoch  haben  Wir  nichts  zu  erobern,  da  alles  Uns 
 gehört, und jeder Selige hat sein [Lebens]Werk zum Zeitpunkt des Todes vollendet. 
 Deshalb  liegt  unser  eroberndes  Wirken  auf  der  Erde  in  den  Pilger-Seelen,  und  nicht  im  Himmel,  wo 
 Wir  weder  etwas  verlieren  noch  erringen  können.  Wenn  sich  nun  mein  Göttlicher  Wille  seiner  totalen 
 Herrschaft  in  der  Seele  versichert  hat,  beginnt  Er  seine  sprechende  Handlungsweise.  Du  musst 
 wissen, dass jedes Wort von Ihm eine Schöpfung ist. 
 Wo  Er  regiert,  kann  Er  nicht  untätig  bleiben,  und  da  Er  die  schöpferische  Kraft  besitzt,  kann  Er  nicht 
 sprechen,  ohne  [zugleich]  zu  erschaffen.  Doch  was  erschafft  Er?  Er  möchte  Sich  selbst  im  Geschöpf 
 erschaffen  und  seine  göttlichen  Eigenschaften  zur  Schau  stellen:  Er  tut  dies  Wort  für  Wort,  gleichsam 
 wie  Ich  bei  der  Erschaffung  des  Universums  nicht  nur  ein  einziges  Wort,  sondern  so  viele  Worte 
 aussprach, wie viele verschiedene Dinge Ich erschaffen wollte. 
 Die  Seele  kostet  Uns  mehr  als  das  ganze  Universum.  Und  wenn  sich  mein  Wille  seiner  Herrschaft 
 sicher  ist,  hält  Er  seine  Worte  nicht  mehr  zurück,  sondern  erweitert,  sobald  die  Seele  den  Akt  seines 
 Schöpferwortes aufnimmt, ihre Fassungskraft und bereitet weitere [Worte] vor. 
 So  spricht  Er  und  erschafft  [zugleich]  das  Licht,  Er  spricht  und  erschafft  die  Sanftheit,  spricht  und 
 erschafft  die  göttliche  Kraft,  spricht  und  kreiert  in  der  Seele  seinen  Tag  des  Friedens,  spricht  und 
 erschafft  seine  Kenntnisse,  jedes  seiner  Worte  kreiert  das  Gute,  das  Er  besitzt  und  offenbart.  Sein 
 Wort macht sich zum Ankündiger des Guten, das Er in der Seele erschaffen will. 
 Wer  nennt  dir  den  Wert  eines  einzigen  Wortes  meines  Göttlichen  Willens?  Wie  viele  Himmel  und 
 Meere  an  Reichtümern  und  vielfältigen  Schönheiten  legt  Er  nicht  in  die  glückliche  Seele,  die  seine 
 milde und glückliche Herrschaft besitzt? Nach der Arbeit nun kommt Freude und Glück auf. 
 Mein  Wille  ist  von  Natur  aus  voller  unzähliger  Freuden.  Er  sieht  die  Seele  an,  die  sich  zur  Verfügung 
 stellte,  die  Kreation  seiner  Worte  aufzunehmen  und  ist  so  glücklich  zu  sehen,  dass  jede  Schöpfung, 
 welche  die  Seele  empfangen  hat,  endlose  Freude  und  Wonne  gebiert!  So  geht  Er  vom  sprechenden 
 zum beseligenden Modus über. 
 Damit  sich  die  Seele  noch  mehr  erfreuen  kann,  stellt  Er  sich  nicht  abseits,  sondern  erfreut  sich 
 zusammen  mit  ihr;  zur  Vermehrung  ihrer  Freude  erklärt  Er  ihr  ständig  die  Natur  und  Vielfalt  der 
 Wonnen, die Er in ihr erschaffen hat, bloß weil Er sie liebt und glücklich sehen will. 
 Da  aber  die  Freuden  und  Seligkeiten  nicht  voll  sind  und  abzusterben  scheinen,  wenn  sie  allein  sind, 
 so  bleibe  Ich  bei  dir,  um  dich  stets  beseligen  und  dir  neue  Seligkeiten  mit  dem  Werk  meines 
 schöpferischen  Wortes  bereiten  zu  können.  Daher  ist  unser  einziges  Fest  und  Glück  auf  Erden  die 
 Seele,  die  sich  von  der  Herrschaft  meines  Höchsten  Willens  besitzen  lässt.  In  ihr  finden  unser  Wort, 
 unser Leben und unsere Freuden ihren Platz. 
 Das  Werk  unserer  Schöpferhände  ist  sozusagen  in  der  von  unserer  unendlichen  Weisheit 
 festgesetzten  Ordnung,  d.h.  in  unserem  Göttlichen  Willen  –  die  Seele  ist  an  ihrem  Ehrenplatz.  Wer 
 sich  hingegen  vom  menschlichen  Willen  beherrschen  lässt,  ist  in  Unordnung  und  die  ständige 
 Schmach für unser Schöpfungswerk. 
 Sei  also  aufmerksam,  meine  Tochter,  und  mache  Den  glücklich,  Der  dich  in  Zeit  und  Ewigkeit 
 glücklich  machen  will.“…  (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 30; 12. Januar 1932 (2. Teil)) 


