
 Czwartek XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 11, 28-30) 

 Przyjdźcie  do  Mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  jesteście,  a  Ja  was  pokrzepię.  29  Weźcie 
 moje  jarzmo  na  siebie  i  uczcie  się  ode  Mnie,  bo  jestem  cichy  i  pokorny  sercem,  a  znajdziecie  ukojenie 
 dla dusz waszych.  30  Albowiem jarzmo moje jest słodkie,  a moje brzemię lekkie». 

 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
 a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28) 

 Morze  Woli  Bożej  nadal  mnie  zalewa.  Ale  ponieważ  jestem  pełna  braków  i  niezdolna  do 
 niczego,  On  zdaje  się  czerpać  przyjemność  z  karmienia  mnie  Swoimi  rękoma  pokarmem 
 Jego  Fiat,  czulej  niż  matka,  gdy  karmi  bardzo  małe  dziecko,  i  uczenia  mnie  słowo  po  słowie, 
 sylaba po sylabie, pierwszych samogłosek Nauki Boskiej Woli. 
 Potem,  kiedy  wydaje  mi  się,  że  jakoś  Go  zrozumiałam,  On  wiwatuje  w  Swojej  pewności,  że 
 może  kształcić  duszę  w  Woli  Bożej!  Cieszę  się  z  Jego  macierzyńskiej  troski  i  dziękuję  Mu  z 
 całego  serca,  a  mój  ukochany  Jezus,  jako  wyraziciel  Jego  Woli,  powiedział  do  mnie  pełen 
 dobroci:  "Mała  córeczko  Mojej  Woli,  każda  prawda,  którą  ci  objawiam  o  Moim  Fiat  sprawia, 
 że  wzrastasz  w  Nim  trochę  bardziej,  jest  kolejnym  'kąskiem',  który  ma  ci  dodać  sił,  ogrzać 
 cię  i  jeszcze  bardziej  umocnić  w  Nim.  To  nowy  łyk,  który  pijesz  z  niezmierzonego  morza 
 Mojej Woli, to kolejna boska własność, którą nabywasz. 
 Musisz  wiedzieć,  że  za  każdy  dalszy  akt,  który  w  Niej  czynisz,  zastawiamy  ci  nasz  Stół 
 Niebiański:  gdy  kochasz,  Ona  karmi  cię  Naszą  miłością;  gdy  dochodzisz  tak  daleko,  że 
 rozumiesz  Nas,  Ona  karmi  cię  Naszą  mądrością  i  daje  ci  tyle  pięknych  nowości  i  wiedzy  o 
 twoim Stwórcy! 
 W  ten  sposób  twój  Bóg  staje  się  twoim  ulubionym  pokarmem  i  karmi  cię  we  wszystkim,  co 
 robisz,  raz  Naszą  Mocą,  raz  Naszą  dobrocią,  to  znowu  Naszą  łagodnością,  to  Naszą  siłą, 
 miłosierdziem i światłem. 
 Dlatego  ludzka  ograniczoność,  gdy  żyje  w  Naszej  Wiecznej  Woli,  pochłania  Nas  łyk  po  łyku, 
 kawałek  po  kawałku.  Ponieważ  zaś  stworzenie,  będąc  małym,  nawet  jeśli  bierze  tyle,  ile  jest 
 możliwe  dla  stworzenia,  nie  może  jednocześnie  przyjąć  tego  wszystkiego,  co  powinno 
 przyjąć  od  Naszej  Boskiej  Istoty;  zwłaszcza,  że  służy  to  wzajemnemu  uszczęśliwieniu  Nas: 
 My  kiedy  dajemy,  a  stworzenie  kiedy  otrzymuje.  My  dajemy(coś)  z  Siebie,  a  stworzenie  daje 
 nam  swoją  małą  ograniczoność.  Pracujemy  nad  nim  zgodnie  z  Naszym  życzeniem,  a  ono 
 jest  gotowe,  aby  pozwolić  Nam  w  nim  działać.  To  właśnie  ta  wzajemna  wymiana,  wzajemne 
 wzrastanie,  wspólne  rozmowy,  to  tworzy  Nasze  najpiękniejsze  dzieła,  a  My  rozwijamy  w 
 stworzeniu  Życie  Naszej  Woli.  Z  niczego  nic  nie  powstanie,  dlatego  My  musimy  być  aktywni, 
 mówić,  dawać  znać  o  Sobie,  pracować,  aby  tworzyć  piękne  posągi,  które  powtarzają  Nasze 
 Życie.  Dlatego,  jeśli  znajdziemy  kogoś,  kto  chce  Nas  słuchać  i  oddać  się  Nam,  aby  otrzymać 
 [łaski],  nie  wstrzymujemy  niczego  z  tego,  co  możemy  i  jesteśmy  w  stanie  uczynić  dla  dusz.  I 
 tak,  Moja  córko,  kiedy  dusza  odżywiała  się  Naszym  Fiat,  tak  że  nie  zna  innego  pokarmu,  i 
 uformowała  łańcuch  swoich  aktów,  z  których  wszystkie  są  zapieczętowane  znakami  Boskich 
 cnót,  wtedy  Bóg  pozostaje  w  swoich  Boskich  cnotach  "uwięziony"  w  duszy.  Następnie,  gdy 



 kocha,  to  jest  to  Bóg,  który  w  aktach  duszy  objawia  Moc  Swojej  Miłości,  Dobroci,  Świętości 
 itd. 
 Moc,  która  ujawnia  się  poprzez  te  Akty,  których  Bóg  dokonuje  w  duszy,  jest  więc  tak  wielka, 
 że  wypełnia  niebo  i  ziemię  i  unosi  się  nad  wszystkimi  duszami.  Napełnia  je  Swoją  potężną 
 Miłością,  pokonuje  je  i  sprawia,  że  otrzymują  pocałunek  Woli  Bożej,  w  taki  sposób,  że 
 rodzina  ludzka  czuje,  że  Jego  Moc  i  Miłość  chcą  panować;  zwłaszcza  że  te  prawa  są  im 
 przyznane  przez  Boga,  który  jest  ukryty  w  stworzeniu  należącym  do  (ich)ludzkiego  rodu:  nie 
 będą  mogli  zanegować  tych  praw,  z  wyjątkiem  niektórych  wiarołomnych,  których  jednak 
 Moja Moc jest w stanie obezwładnić i pokonać. 
 Pozwól  Mi  więc  dokończyć  dzieło  Mojej  Woli  w  tobie,  nie  opieraj  się  w  niczym,  a  oboje 
 będziemy się cieszyć z Jej panowania w innych duszach"... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 34; 10 maja 1937) 

 Donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis (Mt 11,28-30) 
 „In  jener  Zeit  sprach  Jesus:  Kommt  alle  zu  mir,  die  ihr  euch  plagt  und  schwere  Lasten  zu 
 tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen“ (Mt 11,28) 
 Das  Meer  des  Göttlichen  Willens  überflutet  mich  weiterhin.  Da  ich  aber  unzulänglich  und  zu  allem 
 unfähig  bin,  scheint  Er  es  zu  genießen,  mich  mit  seinen  Händen,  zärtlicher  als  eine  Mutter,  wie  ein 
 ganz  kleines  Kind  mit  der  Speise  seines  Fiat  zu  füttern  und  mich,  Wort  um  Wort,  Silbe  für  Silbe,  die 
 ersten Vokale der Wissenschaft des Göttlichen Willens zu lehren. 
 Wenn  ich  Ihn  dann  irgendwie  verstanden  zu  haben  scheine,  jubelt  Er  über  seine  Gewissheit,  dass  Er 
 eine  Seele  im  Göttlichen  Willen  heranbilden  kann!  Ich  bin  glücklich  über  seine  mütterliche  Besorgtheit 
 und  danke  Ihm  von  Herzen,  und  mein  geliebter  Jesus  sagte  als  Sprachrohr  seines  Willens  voll  Güte 
 zu mir: 
 „Kleine  Tochter  meines  Willens,  jede  Wahrheit,  die  Ich  dir  über  mein  Fiat  offenbare,  lässt  dich  ein 
 weiteres  Stück  in  Ihm  wachsen,  ist  ein  weiterer  ‚Happen‘,  um  dir  Kraft  zu  geben,  dich  zu  wärmen  und 
 noch  mehr  in  Ihm  zu  bestärken.  Es  ist  ein  neuer  Schluck,  den  du  aus  dem  unermesslichen  Meer 
 meines Willens trinkst, es ist ein weiterer göttlicher Besitz, den du erwirbst. 
 Nun  musst  du  wissen,  dass  Wir  dir  für  jeden  weiteren  Akt,  den  du  in  Ihm  tust,  unsere  Himmlische 
 Tafel  decken:  wenn  du  liebst,  nährt  Er  dich  mit  unserer  Liebe;  wenn  du  so  weit  kommst,  Uns  zu 
 verstehen,  nährt  Er  dich  mit  unserer  Weisheit  und  schenkt  dir  so  viele  schöne  Neuheiten  und 
 Kenntnisse über deinen Schöpfer! 
 So  wird  dein  Gott  zu  deiner  bevorzugten  Speise  und  nährt  dich  bei  allem,  was  du  tust,  bald  mit 
 unserer  Macht,  bald  mit  unserer  Güte,  bald  mit  unserer  Milde,  mit  unserer  Stärke,  Barmherzigkeit  und 
 unserem Licht. 
 Deshalb  absorbiert  Uns  die  menschliche  Begrenztheit,  wenn  sie  in  unserem  Ewigen  Willen  lebt, 
 Schluck  für  Schluck,  Häppchen  um  Häppchen.  Da  das  Geschöpf  nämlich  klein  ist,  kann  es,  auch 
 wenn  es  so  viel  nimmt,  wie  einem  Geschöpf  nur  möglich  ist,  nicht  alles  zugleich  aufnehmen,  was  es 
 von  unserem  Göttlichen  Sein  aufnehmen  sollte;  zumal  es  dazu  dient,  Uns  gegenseitig  glücklich  zu 
 machen: Wir beim Geben und das Geschöpf beim Empfangen. 
 Wir  geben  von  dem  Unsrigen,  und  das  Geschöpf  schenkt  Uns  seine  kleine  Begrenztheit.  Wir 
 bearbeiten  es  nach  unserem  Wunsch,  und  es  ist  bereit,  Uns  an  sich  wirken  zu  lassen.  Es  ist  dieser 
 beiderseitige  Austausch,  das  gegenseitige  Zusammenwachsen,  das  Miteinander-Sprechen,  das 
 unsere schönsten Werke bildet, und Wir entfalten das Leben unseres Willens im Geschöpf. 
 Von  Nichts  kommt  nichts,  daher  müssen  Wir  aktiv  sein,  sprechen,  Uns  verständlich  machen,  arbeiten, 
 um  die  schönen  Statuen  heranzubilden,  die  unser  Leben  wiederholen.  Wenn  Wir  also  jemanden 
 finden,  der  Uns  anhören  und  sich  Uns  hingeben  möchte,  um  [Gnaden]  zu  erhalten,  dann  halten  Wir 
 nichts von dem zurück, was Wir für die Seelen tun können und zu tun vermögen. 
 Nun,  meine  Tochter,  wenn  die  Seele  sich  mit  unserem  Fiat  ernährt  hat,  sodass  sie  keine  andere 
 Speise  mehr  kennt,  und  die  Kette  ihrer  Akte  gebildet  hat,  die  alle  mit  den  Kennzeichen  der  göttlichen 
 Tugenden gesiegelt sind, dann bleibt Gott in seinen göttlichen Tugenden in der Seele ‚gefangen‘. 



 Wenn  sie  dann  liebt,  ist  es  Gott,  der  die  Macht  seiner  Liebe,  Güte,  Heiligkeit  usw.  in  den  Akten  der 
 Seele  zur  Schau  stellt.  Die  Macht,  die  mittels  dieser  Akte,  die  Gott  in  der  Seele  vollbringt,  zutage  tritt, 
 ist daher so groß, dass sie Himmel und Erde erfüllt und über allen Seelen schwebt. 
 Sie  erfüllt  sie  mit  seiner  machtvollen  Liebe,  überwältigt  sie  und  lässt  sie  den  Kuss  des  Göttlichen 
 Willens  empfangen,  in  einer  Weise,  dass  die  Menschheitsfamilie  seine  Macht  und  Liebe  fühlt,  die 
 herrschen  möchte;  zumal  ihnen  diese  Rechte  von  Gott  gewährt  werden,  der  in  einem  Geschöpf 
 verborgen  ist,  das  zu  ihrer  menschlichen  Rasse  gehört:  diese  Rechte  werden  sie  nicht  aberkennen 
 können, außer einige Treulose, die jedoch meine Macht zu überwältigen und zu besiegen vermag. 
 Lass  Mich  also  das  Werk  meines  Willens  in  dir  vollenden,  widersetze  dich  in  nichts,  und  Wir  werden 
 beide  über  seine  Herrschaft  in  den  anderen  Seelen  froh  sein.“…  (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 34; 10. Mai 1937) 


