
XII Niedziela Zwykła (Łk 9, 18-24)

"Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział:
«Za Mesjasza Bożego»." (Łk 9, 20)

Moja mała inteligencja ciągle błądzi w niezmierzonym morzu Boskiej Woli i ledwie może
zatrzymać kilka kropel z wielu prawd i niezliczonych piękności, które do Niego należą. O,
nieosiągalna, umiłowania godna i uwielbiana Wolo- kto kiedykolwiek zdoła odtworzyć to
"Wszystko", czym Ty jesteś, i opowiedzieć Twoją długą i wieczną historię? Ani aniołowie,
ani święci nie mają wystarczających słów, aby o Tobie mówić, a tym bardziej ja, która jestem
małą ignorantką i mogę tylko bełkotać o tak świętej Woli. Gdy mój duch zatracił się w Boskim
Fiat, mój umiłowany Jezus pozwolił się zobaczyć i rzekł do mnie: "Moja córko, tylko twój
Jezus może mieć wystarczająco(dużo) słów, aby mówić ci o Mojej Wiecznej Woli, gdyż
ZGODNIE Z MOJĄ BOSKĄ NATURĄ JESTEM SAMĄ WOLĄ.

Ale muszę ograniczyć Moją mowę [sposób], bo twoja mała moc pojmowania nie jest w
stanie ogarnąć, zrozumieć i zawrzeć wszystkiego, co Jej dotyczy. I Ja muszę zadowolić się
ujawnieniem ci małych kropel o Niej, ponieważ twój stworzony duch nie może ogarnąć Jej
ogromnego i niestworzonego morza.
Przekształcam te krople światła w słowa, aby dostosować się do twojej małej zdolności
pojmowania i w ten sposób sprawić, abyś zrozumiała coś z Mojego nieopisanego i
niezmierzonego Fiat.
Wystarczy, że ci powiem , że Moja Boża Wola jest wszystkim i obejmuje wszystko. Gdyby w
Niej brakowało tylko jednego elementu(przecinka) z wszystkiego, co istnieje, nie mogłaby
być nazwaną “Wszystkim”.
Tak więc, aby dusza mogła wejść do Mojego Fiat, musi ogołocić się ze wszystkiego i
sprowadzić się do tego punktu, w którym jej Stwórca powołał ją z nicości i dał jej
istnienie, [i zredukować się w ten sposób]tak, jak stworzyła ją twórcza Moc Mojej Boskiej
Woli: piękną, ogołoconą z wszystkiego i wypełnioną jedynie Życiem Tego, który ją stworzył.
Tak więc dusza, która pozwoli się ponownie napełnić twórczą Mocą Mojego Fiat, zostanie
ponownie ogołocona przez Światło i żar Mojego Fiat. A Mój Fiat uczyni ja na nowo piękną,
taką, jak wyłoniła się z nicości i pozwoli jej żyć we "Wszystkim" Mojej Woli.
W Nim dusza będzie oddychać "Wszystkim", będzie się czuła całkowicie jako świętość, jako
miłość i piękno, ponieważ "Wszystko" Mojego Boskiego Fiat będzie ją utrzymywać w swoim
morzu, gdzie "Wszystko" jest do jej dyspozycji.
Nic nie będzie jej dane [tylko] w połowie lub w małych miarach, ponieważ Ten, który jest
Wszystkim, może dać siebie całego, a nie tylko "na miarę" (odmierzone). Tylko w Mojej Woli
dusza może powiedzieć: 'Posiadam wszystko, tak, 'Wszystko' jest nawet moje'".
Tylko w Mojej Woli dusza może powiedzieć: 'Posiadam wszystko, tak, to "Wszystko" nawet
należy do mnie'."
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Kto zaś, kto nie żyje w Mojej Boskiej Woli, ponieważ jego istota nie jest pod panowaniem
Stwórczej Mocy, nie może posiąść całej pełni Boskiego życia, ani nie będzie czuł, że jego
dusza jest wypełniona po brzegi światłem, świętością i miłością.

Te [cechy] wręcz wylewają się na zewnątrz i tworzą morza wokół duszy, a ona czuje, że
wszystko do niej należy. Ta dusza, która nie żyje w Mojej Woli, będzie odczuwała co
najwyżej małe cząstki Boże, wrażenie łaski, miłości, świętości - ale nie wszystko.
Dlatego tylko ta dusza, która żyje w Moim Fiat, jest jedyną, która ma to szczęście
zachowania siebie w cudzie swego stworzenia i prawo do posiadania, i życia w nadmiarze
dóbr swego Stwórcy"...
(z "Księgi Nieba";Dr Irmengard Haslinger - do użytku prywatnego - tom 26; 20 września
1929)
-------------------

" Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z
mego powodu, ten je zachowa." (Łk 9, 24).

Czułam się wyniszczona żalem z powodu opuszczenia mnie przez Jezusa i ze
smutkiem myślałam, że On już nie przyjdzie. O, jakże przeszywająca myśl - nie
widzieć już Tego, który był całym moim życiem, moim błogosławieństwem, moim
dobrem! W czasie tych rozmyślań mój słodki Jezus poruszył się we mnie i powiedział
do mnie: "Córko moja, jakże mogę cię opuścić, skoro w twojej duszy jest uwięziona
Moja Wola i dając życie wszystkim twoim czynom, prowadzi Swoje życie jakby we
własnym centrum? Tak więc w jednym miejscu na ziemi jest Moje Życie. Ach, gdyby
tego Mojego Życia nie było na ziemi, Moja sprawiedliwość wylałaby się z taką
zaciekłością, że zniszczyłaby ziemię!". Słysząc to, powiedziałam: "Mój Jezu, Twoja
Wola jest przecież wszędzie, nie ma miejsca, gdzie by Jej nie było, a Ty mówisz, że
Ona jest uwięziona we mnie?".
A Jezus: "Z pewnością jest Ona wszędzie w swoim bezmiarze, wszechwiedzy i
mocy. Jako Król(owa) podporządkowuje sobie wszystko i nie pozwala nikomu
wymknąć się spod swego panowania - ale jako Życie(WB), w którym stworzenie
formuje swoje, aby prowadzić swoje w Życiu Mojej Woli i formować Życie Woli Bożej
na ziemi, nie istnieje. Dla wielu, którzy jej(WB) nie czynią, jest to tak, jakby Ona nie
istniała.
To tak, jakby ktoś miał wodę w swoim pokoju, a nie pił jej, jakby miał ogień, a nie
poszedł się ogrzać, jakby miał chleb, a nie jadł go. Chociaż człowiek ma przy sobie
wszystkie te życiodajne elementy, to jeśli ich nie przyjmie, może umrzeć z
pragnienia, zimna i głodu.
Inni używają Jej oszczędnie i są słabi i chorzy, jeszcze inni codziennie i ci są zdrowi i
silni. Dlatego, gdy ktoś posiada jakieś dobro, wszystko zależy od tego, czy wola
człowieka chce to dobro przyjąć i w jaki sposób chce je przyjąć. W zależności od
tego, w jaki sposób korzysta z tego dobra, otrzymuje jego efekty. Podobnie jest z
Moją Wolą: aby stała się życiem duszy, musi pozwolić, aby jej własna wola zniknęła
w Mojej, aby jej własna "chcę" przestało istnieć. Moja Wola, jako Akt pierwotny, musi
przejąć wszystkie jej akty i Ona da się duszy jako woda, aby ugasić jej pragnienie
boskimi i niebiańskimi wodami; jako ogień, aby nie tylko ją ogrzać, ale zniszczyć w
niej to, co ludzkie, i odbudować w niej Życie Mojej Woli; jako pokarm, aby ją odżywić
i uczynić silną i mocną.
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O, jak trudno jest znaleźć stworzenie, które zrzekłoby się wszystkich swoich praw,
aby oddać prawo panowania tylko Mojej Woli! Prawie wszyscy pragną zachować coś
z własnej Woli, a zatem Moja Wola, skoro nie panuje w nich w pełni, nie może
uformować Swego Życia we wszystkich stworzeniach".
(Hannibala di Francia -Dr Haslinger - do użytku prywatnego - tom 16, 4 października
1923 r.).
---------------------------
.... "Moja błogosławiona córko, absolutnie bezwzględne, konieczne i najważniejsze
warunki, które w sposób żywy i istotny zapewniają Królestwo Mojej Boskiej Woli, są
te, że pragnę od ludzi wielkich ofiar - i to ofiar długotrwałych.
Tak więc Nasza Dobroć musi z racji żądanej ofiary udzielić zaskakujących łask
duszy, od której ich zażądała. W ten sposób dusza zafascynowana Moją
miłością, Moimi darami i łaskami, ofiara, której od niej żądam, wyda się
niczym, chociaż wie, że jej (dotychczasowe) życie dobiega końca.
Nie będzie już miała żadnego prawa co do samej siebie, ale wszystkie prawa będą
należały do Tego, który żąda od niej ofiary. Gdyby nie znała pełnej intensywności
przyjętej ofiary, nie miałaby ona pełnej wartości. Rzeczywiście, im lepiej zna się
wielkość i wagę ofiary, tym większą wartość się do niej przywiązuje.
Zrozumienie nadaje ofierze dokładną i doskonałą wartość. Jeśli natomiast ktoś nie
zna całego ciężaru ofiary - o, jak bardzo zmniejsza się wtedy wartość, łaska i dobro,
który można uzyskać! Co więcej, Nasza Miłość pozostanie zraniona, a Nasza Moc
poczuje się bezsilna wobec duszy, od której wymagamy wielkich ofiar i ukazujemy jej
ciężar, któremu ma się poddać, a ona przyjmuje wszystko - wyłącznie z miłości do
Nas i dla wypełnienia Naszej Woli. Przedłużająca się ofiara pociąga za sobą
przedłużającą się modlitwę. Jesteśmy wsłuchani, uważni, a Nasze oczy są
zachwycone, gdy dusza modli się w ogniu ofiary, której My pragniemy - a o co się
modli i czego pragnie? Tego, czego My chcemy: aby Nasza "Wola spełniała się na
ziemi, tak jak i w niebie".
O, gdyby tylko mogła, zawróciłaby niebo i ziemię i z radością chciałaby mieć
wszystko w swojej mocy, aby wszyscy prosili o to, czego ona pragnie, aby jej ofiara
osiągnęła zamierzony cel i przyniosła owoce upragnione przez Boga! Nasza
Ojcowska dobroć jest tak wielka, że niemożliwe jest, abyśmy nie spełnili intencji tak
długiej ofiary i długotrwałej modlitwy. Takie są wymogi wobec stworzeń.
To My uczyniliśmy z tobą i My pragniemy abyś o tym wiedziała. Nie dajemy bowiem
Naszych rzeczy niewidomym, którzy z powodu swej ślepoty nie znają dóbr, którymi
ich obdarzamy, ani ich otoczeniu, ani tym bardziej niemym, którzy w swej niemocy
nie znajdują słów, aby oznajmić Nasze prawdy i łaski. Najpierw dajemy wiedzę o
tym, co chcemy uczynić z duszą, a potem dajemy i czynimy to, co postanowiliśmy.
Tę wiedzę można nazwać początkiem, pustym miejscem, ziarnem: Tutaj składana
jest ofiara i deponowane Nasze rzeczy, a wiedza wzbudza piękną modlitwę [duszy],
która czyni Nas słabymi, wiąże Nas łańcuchami i nierozerwalnymi więzami i sprawia,
że udzielamy duszy tego, czego pragnie; Ponadto Nasza Wola, która jest Życiem i
Dziełem i daje życie wszystkiemu i wszystkim, chciała mieć do dyspozycji, ze strony
rodziny ludzkiej, życie duszy, która pozostawałaby w mocy Jej Woli, nie stawiając
oporu, aby mogła z nią czynić to, co zechce. Potrzebowała tego, aby móc królować
na ziemi, a to będzie dla Niej wsparciem i warunkiem, aby zagwarantować Swoje
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Królestwo ze strony stworzeń. Teraz następują warunki udzielenia gwarancji ze
strony Boga. Ale komu mógłby je dać, jeśli nie tej duszy, od której zażądał ofiary?
Tak więc Moje długotrwałe objawienia dotyczące Prawd Mojej Woli, Moje liczne
Słowa o Jej Królestwie i dobru, które chce czynić i powinna czynić, Jej długi smutek
trwający około sześciu tysięcy lat, że chce królować, ale została odrzucona, liczne
obietnice dóbr, szczęścia i radości, które chce dać, jeśli pozwolą Jej królować - nie
były niczym innym, jak tylko zapewnieniami, których udzieliłem ludziom odnośnie
tego Królestwa Mojego Fiat. Gwarancje te zostały udzielone i przypieczętowane w
najpiękniejszym, najświętszym i najcenniejszym przedmiocie, to znaczy w centrum
upragnionego przez Nas ognia twojej ofiary. Mogę powiedzieć, że nigdy nie męczę
się udzielaniem gwarancji -Ja mówię, zawsze mówię na nowo, na nowe sposoby,
dzieląc się nowymi prawdami, nowymi formami, zaskakującymi przypowieściami,
zawsze o Mojej Boskiej Woli.
Nigdy nie powiedziałbym tak wiele, gdybym nie był pewien, że Moje Królestwo ma
panować na ziemi. Jest więc prawie niemożliwe, aby Moje tak długotrwałe
objawienia i tak długo trwająca twoja ofiara nie przyniosły oczekiwanych owoców ze
strony Boga i ze strony stworzeń.
Dlatego kontynuuj swój lot w owym Fiat, które ma moc torować sobie drogę,
pokonywać wszelkie trudności i dzięki miłości uczynić z najokrutniejszych wrogów
najwierniejszych przyjaciół i obrońców"... ...
(z "Księgi Nieba"; Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 30; 27 marca 1932)

12. Sonntag im Jahreskreis (Lk 9,18-24)
18In jener Zeit als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für
wen halten mich die Leute? 19Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija;
wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden.
20Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes.
21Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. 22Und er fügte hinzu: 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.
„Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Lk 9,20)
Meine kleine Intelligenz wandert stets im unermesslichen Meer des Göttlichen Willens
umher und kann kaum einige Tröpfchen von den vielen Wahrheiten und unzähligen
Schönheiten behalten, die zu Ihm gehören.
O, unerreichbarer, liebenswürdiger und anbetungswürdiger Wille – wer wird je das ‚Alles‘
wiedergeben können, das Du bist, und deine lange und ewige Geschichte zu erzählen
vermögen? Weder Engel noch Heilige besitzen ausreichende Worte, um von Dir zu reden,
und noch weniger ich, die ich die kleine Unwissende bin und über einen so heiligen Willen
nur stammeln kann.
Als sich mein Geist im Göttlichen Fiat verlor, ließ sich mein liebenswürdiger Jesus sehen
und sagte zu mir: “Meine Tochter, nur dein Jesus kann ausreichende Worte haben, um zu dir
über meinen Ewigen Willen zu sprechen, denn meiner göttlichen Natur nach bin Ich der
Wille Selbst.
Doch Ich muss meine Rede[weise] einschränken, da deine kleine Fassungskraft nicht alles,
was Ihn betrifft, erfassen, verstehen und einschließen kann. Und Ich muss mich damit
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begnügen, dir kleine Tropfen über Ihn zu erkennen zu geben, weil dein erschaffener Geist
sein unermessliches und unerschaffenes Meer nicht fassen kann.
Diese Lichttröpfchen verwandle Ich in Worte, um Mich deiner kleinen Fassungskraft
anzupassen und dich somit etwas von meinem unbeschreiblichen und unmessbaren Fiat
verstehen zu lassen. Es genügt, wenn Ich dir sage, dass mein Göttlicher Wille alles ist und
alles einschließt. Würde nur ein Beistrich von all dem, was existiert, in Ihm fehlen, so könnte
Er nicht das ‘Alles’ genannt werden.
Damit nun die Seele in mein Fiat eintreten kann, muss sie sich von allem leer machen und
sich auf diesen Punkt reduzieren, dort wo ihr Schöpfer sie aus dem Nichts gerufen und ihr
die Existenz verliehen hat, [und sich auf die Weise reduzieren], wie die schöpferische Macht
meines Göttlichen Willens sie erschuf: schön, leer an allem und nur vom Leben Dessen
erfüllt, der sie erschaffen hatte. So wird die Seele, die sich erneut von der schöpferischen
Macht meines Fiat erfüllen lässt, wiederum vom Licht und von der Glut meines Fiat leer
gemacht.
Und mein Fiat wird sie wieder so schön machen, wie sie aus dem Nichts hervortrat, und ihr
gestatten, im ‚Alles‘ meines Willens zu leben. In Ihm wird die Seele das ‘Alles’ einatmen, sie
wird sich ganz als Heiligkeit, als Liebe und Schönheit empfinden, weil das ‘Alles’ meines
Göttlichen Fiat sie in seinem Meer behält, wo ihr ‘Alles’ zur Verfügung steht.
Nichts wird ihr [bloß] zur Hälfte oder in kleinen Ausmaßen gegeben werden, denn wer das
‘Alles’ ist, kann sich ganz schenken, und nicht nur „maßgerecht“ (abgemessen). Nur in
meinem Willen kann die Seele sagen: ‘Ich besitze alles, ja das ‘Alles’ gehört sogar mir.“
Wer hingegen nicht in meinem Göttlichen Willen lebt, der kann, da sein Wesen nicht unter
der Herrschaft einer schöpferischen Macht steht, weder die ganze Fülle eines Göttlichen
Lebens besitzen, noch wird er seine Seele bis zum Rand mit Licht, Heiligkeit und Liebe
ausgefüllt fühlen.
Diese [Eigenschaften] fließen sogar nach außen über und bilden Meere um die Seele
herum, und diese hat das Gefühl, dass alles ihr gehört. Diese Seele nun, die nicht in
meinem Willen lebt, wird höchstens kleine göttliche Partikel fühlen, den Eindruck von Gnade,
von Liebe, von Heiligkeit – aber nicht alles.
Daher ist nur die Seele, die in meinem Fiat lebt, die einzige, die das Glück hat, sich im
Wunder ihrer Erschaffung zu bewahren und die Rechte innezuhaben, die Überfülle der Güter
ihres Schöpfers zu besitzen und in dieser zu leben.“… (aus „Das Buch des Himmels“;
Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 26; 20. September 1929)
„Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, der wird es retten“ (Lk 9,24)
Ich fühlte mich vernichtet wegen des Kummers über seine Beraubung und dachte voll Trauer
daran, dass Jesus nicht mehr kommen würde. O, welch durchbohrender Gedanke – Den
nicht mehr zu sehen, der mein ganzes Leben war, meine Seligkeit, mein ganzes Gut!
Während dieser Gedanken bewegte sich mein süßer Jesus in meinem Inneren und sagte zu
mir: „Meine Tochter, wie kann Ich dich verlassen, wenn in deiner Seele mein Wille gefangen
ist, und, indem Er all deinen Akten Leben gibt, sein Leben wie in seiner eigenen Mitte führt?
So gibt es also auf einem Ort der Erde mein Leben.
Ach, wäre dieses mein Leben nicht auf der Erde, so würde sich meine Gerechtigkeit mit
solcher Heftigkeit ausgießen, dass sie die Erde vernichten würde!” Als ich dies hörte, sagte
ich: „Mein Jesus, dein Wille ist doch überall, es gibt keinen Ort, wo Er sich nicht befindet,
und Du sagst, dass Er in mir gefangen sei?”
Und Jesus: „Sicher ist Er mit seiner Unermesslichkeit, Allsicht und Macht überall. Als König
unterwirft Er Sich alles und lässt niemanden seiner Herrschaft entkommen – doch als Leben,
in dem das Geschöpf das seine bildet, um das seine im Leben meines Willens zu führen und
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um das Leben des Göttlichen Willens auf der Erde zu bilden, gibt es Ihn nicht. Für viele, die
Ihn nicht tun, ist es, als würde Er nicht existieren.
Es ist, als hätte jemand das Wasser im eigenen Zimmer und trinkt es nicht, als hätte er
Feuer und geht nicht hin, um sich zu wärmen, als hätte er Brot und isst es nicht. Obwohl der
Mensch alle diese lebensspendenden Elemente bei sich hat, könnte er doch, wenn er sie
nicht zu sich nimmt, vor Durst, Kälte und Hunger sterben.
Andere gebrauchen sie spärlich, und sind schwach und krank, wieder andere jeden Tag, und
diese sind gesund und robust. Wenn daher jemand ein Gut besitzt, kommt alles darauf an,
ob der menschliche Wille dieses Gut annehmen will, und die Art, wie er es nehmen will. Je
nachdem, wie er dieses Gut gebraucht, empfängt er dessen Wirkungen.
So ist es mit meinem Willen: damit Er zum Leben der Seele werde, muss sie ihren eigenen
Willen in dem Meinen verschwinden lassen, ihr eigenes Wollen darf nicht mehr existieren.
Mein Wille muss als primärer Akt alle ihre Akte übernehmen, und Er wird sich der Seele bald
als Wasser geben, um ihren Durst mit seinen göttlichen und himmlischen Wassern zu
löschen; bald als Feuer, nicht nur, um sie zu wärmen, sondern um das [ungeordnet]
Menschliche in ihr zu vernichten, und in ihr das Leben meines Willens wiederaufzubauen,
bald als Speise, um sie zu nähren und sie stark und robust zu machen.
O, wie schwierig ist es, ein Geschöpf zu finden, das alle seine Rechte abtritt, um meinem
Willen allein das Herrschaftsrecht zu übergeben! Beinahe alle wollen sich etwas vom
eigenen Willen zurückbehalten, und daher kann mein Wille, da Er nicht vollständig in ihnen
regiert, sein Leben nicht in allen Geschöpfen bilden.“ (aus „Das Buch des Himmels“;
Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 16; 4. Oktober 1923)
————————
…. „Meine gesegnete Tochter, absolute, notwendige und höchst wichtige Bedingungen, die
lebendig und substantiell das Reich meines Göttlichen Willens zusichern, sind die, dass Ich
von den Menschen große Opfer wünsche – und langdauernde Opfer.
So muss unsere Güte kraft des verlangten Opfers, der Seele, von der sie es verlangt
hat, überraschende Gnaden gewähren. Somit wird der Seele, die von meiner Liebe,
von meinen Gaben und Gnaden fasziniert ist, das Opfer, das Ich von ihr fordere, wie
ein Nichts erscheinen, obwohl sie weiß, dass ihr [selbständiges] Leben [nun] zu Ende
ist.
Sie wird kein Recht mehr über sich selbst haben, sondern alle Rechte werden bei Dem
liegen, der das Opfer von ihr fordert. Würde sie nicht die ganze Intensität des akzeptierten
Opfers kennen, dann hätte es nicht den ganzen Wert. Je besser man nämlich die Größe und
das Gewicht des Opfers erkennt, umso größerer Wert wird hineingelegt.
Die Kenntnis legt den genauen und vollendeten Wert in das Opfer. Wer hingegen nicht die
ganze Belastung eines Opfers kennt – o, wie stark vermindert sich dann der Wert, die
Gnade und die Wohltat, die man erlangen soll! Zudem bleibt unsere Liebe verwundet, und
unsere Macht fühlt sich machtlos vor einer Seele, von der Wir große Opfer erbitten und ihr
die Last zeigen, der sie sich unterwerfen soll; und diese akzeptiert alles – rein aus Liebe zu
Uns und um unseren Willen zu erfüllen.
Das langandauernde Opfer bringt ein langandauerndes Gebet mit sich. Wir sind ganz Ohr,
ganz aufmerksam, und unsere Blicke sind hingerissen, wenn die Seele mitten im
Feuerbrand des von Uns gewünschten Opfers betet – und worum betet sie und was wünscht
sie? Das, was Wir wollen: dass unser ‚Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden‘.
Ach, wenn sie könnte, würde sie Himmel und Erde umdrehen und hätte gern alles in ihrer
Macht, damit alle um das bitten, was sie will, damit ihr Opfer die Absicht erreicht und die von
Gott gewünschte Frucht trägt! Unsere Vatergüte ist so groß, dass es Uns unmöglich ist, die
Absicht eines langen Opfers und eines ausgedehnten Gebetes nicht zu gewähren. Das sind
die Bedingungen seitens der Geschöpfe.
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Dies haben Wir mit dir getan und Wir wünschen, dass du es weißt. Wir geben unsere Dinge
nämlich keinen Blinden, die wegen ihrer Blindheit die Güter nicht kennen, die Wir ihnen oder
ihrer Umgebung gewähren, noch weniger Stummen, die in ihrer Stummheit keine Worte
finden, um unsere Wahrheiten und Gnaden kundzutun. Zunächst schenken Wir die Kenntnis
von dem, was Wir mit der Seele tun möchten, und dann schenken und tun Wir das, was Wir
verfügt haben.
Die Kenntnis kann man den Anfang, den leeren Platz, den Samen nennen: hierin werden
das Opfer und unsere Dinge deponiert, und die Kenntnis ruft das schöne Gebet [der Seele]
hervor, das Uns schwach macht, mit Ketten und unzertrennlichen Banden fesselt und
bewirkt, dass Wir der Seele das Erwünschte gewähren; zudem wollte unser Wille, der Leben
und Werk ist, und allem und allen das Leben gibt, seitens der Menschheitsfamilie das Leben
einer Seele zu seiner Verfügung haben, die ohne sich zu widersetzen in der Macht seines
Willens bleibe, damit Er mit ihr tun könne, was Er will.
Dies brauchte Er, um auf Erden herrschen zu können, und das wird Ihm als Stütze und
Bedingung dienen, damit Er seitens der Geschöpfe sein Reich garantiere. Jetzt kommen die
Bedingungen für die Garantie seitens Gottes. Doch wem könnte Er sie geben, wenn nicht
der [Seele], von der Er das Opfer verlangt hat?
So waren meine langdauernden Offenbarungen über die Wahrheiten meines Willens, meine
vielen Worte über sein Reich und das Gute, das Er tun will und tun soll, seinen langen, ca.
sechstausend Jahre währenden Kummer, dass Er regieren möchte, aber zurückgewiesen
wurde, die vielen Verheißungen an Gütern, Glück und Freuden, die Er geben möchte, wenn
sie Ihn regieren lassen – nichts anders als Zusicherungen, die Ich den Menschen bezüglich
dieses Reiches meines Fiat gewährte.
Diese Garantien wurden im schönsten, heiligsten, kostbarsten Gegenstand gegeben und
besiegelt, d.h. im Zentrum des Feuerbrandes deines von Uns gewünschten Opfers. Ich kann
sagen, dass Ich nie müde werde, Garantien abzugeben – Ich rede, Ich spreche stets von
neuem, auf neue Weisen, und teile neue Wahrheiten mit, neue Formen, überraschende
Gleichnisse, stets über meinen Göttlichen Willen.
Ich hätte nie so viel gesagt, wenn Ich nicht sicher wäre, dass mein Reich auf Erden
herrschen soll. So ist es fast unmöglich, dass meine so lang dauernden Kundgebungen und
ein so lang andauerndes Opfer von dir nicht die ersehnten Früchte seitens Gottes und
seitens der Geschöpfe erbringen sollen.
Setze daher deinen Flug in jenem Fiat fort, das die Macht hat, sich seinen Weg zu bahnen,
alle Schwierigkeiten zu überwinden und kraft der Liebe seine grausamsten Feinde zu seinen
treuesten Freunden und Verteidigern zu machen.“… … (aus „Das Buch des Himmels“;
Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 30; 27. März 1932)
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