
Piątek XIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 9,9-13)

" Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,

siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On

wstał i poszedł za Nim." (Mt 9,9).

Zawsze powracam do Świętej Bożej Woli i nie mogę nawet inaczej, bo skoro Ona jest
życiem, to zawsze czuje się życie - czuje się oddech, ruch i ciepło. Tak samo jest z Boską
Wolą. Kiedy ją czujesz, postrzegasz Jej życie, Jej ciepło, Jej ruch i wszystko to, co zawiera
w sobie - z tą tylko różnicą, że w jednej chwili zwracasz uwagę na tę rzecz, którą w sobie
zawiera, jako życie, a w następnej na inną rzecz.
Wtedy pomyślałam sobie: "Jak człowiek może kiedykolwiek stać się tak piękny i święty, jak
wtedy, gdy wyszedł ze stwórczych rąk Boga, aby zrealizować w rodzinie ludzkiej Królestwo
Jego Fiat?". Wtedy mój ukochany Jezus zaskoczył mnie i powiedział do mnie: "Moja córko,
wszystkie dzieła Naszej Najwyższej Istoty są doskonałe i kompletne, żadne z nich nie jest
tylko połowiczne. Stworzenie jest całkowicie kompletne i doskonałe, rzeczywiście jest wiele
rzeczy, które nie są absolutnie konieczne, ale są quasi splendorem i blaskiem Naszej Mocy,
Miłości i Chwały.
Czy zatem człowiek, dla którego wszystko zostało stworzone, ma pozostać ułomnym i
niepełnym Naszym Dziełem, bez celu, dla którego został stworzony, a mianowicie, aby Nasz
Fiat miał swoje Królestwo w każdym człowieku? A to dlatego, że zgrzeszył i został splamiony
i zdegradowany, czyniąc z niego zawalony dom, wystawiony na działanie złodziei i wrogów -
tak jakby Nasza władza była ograniczona i nie mogła uczynić mocą Swojego autorytetu
tego, co chce, jak i kiedy zechce.
Kto myśli, że Królestwo Naszej Woli nie może nadejść, wątpi sam w Najwyższą Moc.
Możemy uczynić wszystko; może się zdarzyć, że nie chcemy czegoś uczynić ale kiedy
czegoś chcemy, Nasza Moc jest tak wielka, że robimy to, co chcemy - nic nie może się
sprzeciwić Naszej Mocy.
Zatem mamy Moc, aby ponownie odzyskać człowieka, aby go uczynić piękniejszym niż
wcześniej. Umocnić i scementować jego upadły dom tak, że będzie silniejszy niż wcześniej.
Możemy Naszym potężnym Tchnieniem zamknąć jego złodziei i wrogów w ciemnych
otchłaniach.
Jakkolwiek daleko człowiek odsunął się od Naszej Boskiej Woli, nie przestał być Naszym
Dziełem. Chociaż sam się doprowadził do nieładu, Nasza Moc zdobiąca Nasze Dzieło, które
musi być doskonałe i kompletne, zgodnie z Naszym pragnieniem, swoim potężnym
wpływem wyznaczy granicę jego nieładowi i słabościom i przemówi do niego w swojej
wszechwładzy: "Dosyć już dotąd - wejdź ponownie w porządek, zajmij swoje honorowe
miejsce, jako godne dzieło Twojego Stwórcy". Nasza Wola będzie działać cuda Naszej
wszechmocy, którym człowiek nie może się oprzeć - ale bez przymusu, spontanicznie,
wiedziony i przyciągany przez najwyższą Moc i niezwyciężoną Miłość.
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Czyż Odkupienie, którego dokonała Nasza Wola, nie było cudem Naszej Mocy i Naszej
Miłości, która umie przezwyciężyć wszystko, nawet najczarniejszą niewdzięczność,
najcięższą winę, i przebacza z miłością tam, gdzie niewdzięcznik najbardziej Ją obraził?
Co do człowieka - z pewnością nie będzie mógł powstać mimo wszystkich pomocy Mojego
Odkupienia, bo nie jest gotów z nich [wszystkich] skorzystać; wielu pozostaje grzesznikami,
słabymi i splamionymi najcięższą winą.
Ale jeśli chodzi o Moją Moc i Miłość, to jest tak: jeśli dwie szale wagi przeleją się trochę i
dotkną człowieka Moją Wolą zdobycia go, zostanie on całkowicie wstrząśnięty i
oszołomiony: powstanie ze zła do dobra i ponownie wejdzie w Naszą Boską Wolę, z której
wyszedł, aby podjąć swoje utracone dziedzictwo.Czy wiesz, od czego wszystko zależy?
Wszystko zależy od tego, czy Nasza Wola tego pragnie i czy zarządziła to Boską Radą; jeśli
tak jest, to wszystko jest dokonane, a ta decyzja jest tak prawdziwa, że są to fakty. Wiedz o
tym: kiedy sprawowałem na ziemi Mój Urząd Odkupiciela, Moje Święte Człowieczeństwo
zawierało jednocześnie wszystko, co czyniło, jako wiele Aktów Mojej Woli, jako zasoby, które
miały być udzielane duszom. Nie potrzebowałem tego, ponieważ Sam byłem Boską Wolą.
Tak więc Moje Człowieczeństwo działało, jak niezwykle czuła matka: zamknęło w sobie tyle
potomstwa Mojej Woli, ile dokonało Aktów, aby je zrodzić w łonie aktów dusz i wydać na
świat, żeby w aktach tych dusz utworzyć Królestwo Aktów Mojego Fiat. Jest jak matka, która
usycha z miłości, nie mogąc się doczekać, aby sprowadzić na świat swoje boskie
potomstwo.
Innym faktem jest to, że Ja Sam nauczyłem Modlitwy Pańskiej, aby wszyscy mogli modlić
się o przyjście Mojego Królestwa i o to, aby Moja Wola była na ziemi tak, jak w Niebie.
Gdyby nie miała przyjść, nie byłoby sensu uczyć takiej modlitwy - a Ja nie mogę robić rzeczy
bezużytecznych.
Ponadto, czyż liczne prawdy objawione o Mojej Boskiej Woli nie stwierdzają wyraźnie, że Jej
Królestwo przyjdzie na ziemię - nie dzięki ludzkim wysiłkom, ale dzięki działaniu
Naszej Wszechmocy? Wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego chcemy. Z taką samą
łatwością czynimy rzeczy małe, jak i wielkie, gdyż cała Moc i potęga jest w Naszym Akcie,
a nie w dobru, które Akt Naszej Mocy otrzymuje.
Rzeczywiście, kiedy byłem na ziemi, we wszystkich Moich Aktach płynęła Moja Moc, dlatego
dotyk Moich rąk, panowanie Mojego głosu itd. były potężne.
Z łatwością powołałem do życia młodą dziewczynkę, która zmarła kilka godzin wcześniej i z
taką samą łatwością powołałem do życia Łazarza, który zmarł cztery dni wcześniej i już się
rozkładał, rozprzestrzeniając nieznośny smród. Kazałem rozluźnić bandaże, po czym
zawołałem do niego Moim władczym głosem: "Łazarzu, wyjdź!" Na Mój władczy głos Łazarz
znów wstał, rozkład zniknął, smród ustał. Powrócił zdrowy i kwitnący, jakby nie umarł -
prawdziwy przykład tego, jak Moja Moc może wskrzesić Królestwo Mojego Fiat wśród
ludzi.
To jest namacalny i pewny przykład Mojej Mocy: człowiek jest jak gdyby w stanie rozkładu,
a smród jego grzechów zanieczyszcza go bardziej niż trupa.
Można by go nazwać biedną istotą, która musi zostać uwolniona z więzów swoich
namiętności za pomocą Boskiego panowania. Niemniej jednak, gdy panowanie Mojej Mocy
napełni go i zechce tego, jego rozkład się skończy i powstanie zdrowy, i piękniejszy niż
przedtem.
Tak więc, co najwyżej można by wątpić, czy Moja Boska Wola chce to uczynić - bo ludzie nie
mogliby zasłużyć na takie dobrodziejstwo, ale nigdy nie może być tak, że Moja Moc nie
byłaby w stanie tego uczynić."
(z "Księgi Nieba"; DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 30; 2 kwietnia 1932)
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Freitag der 13. Woche im Jahreskreis (Mt 9,9-13)
„In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge
mir nach! Da stand Matthäus auf und folgte ihm“ (Mt 9, 9)
Ich kehre stets in den Heiligen Göttlichen Willen zurück und kann auch nicht anders, denn da Er
Leben ist, spürt man das Leben immer – man fühlt den Atem, die Bewegung und Wärme. So ist es
auch mit dem Göttlichen Willen.
Wenn man Ihn verspürt, nimmt man sein Leben wahr, seine Wärme, seine Bewegung und alles, was
Er in sich schließt – mit diesem einzigen Unterschied, dass man bald dieser Sache Augenmerk
schenkt, die Er als Leben einschließt, und bald einer anderen. Da dachte ich mir: ‘Wie kann der
Mensch je so schön und heilig werden, wie er aus den Schöpferhänden Gottes hervorging, um das
Reich seines Fiat in der Menschheitsfamilie zu verwirklichen?’
Da überraschte mich mein geliebter Jesus und sprach zu mir: „Meine Tochter, alle Werke unseres
Höchsten Seins sind vollkommen und vollständig, keines von ihnen ist nur halb. Die Schöpfung ist
ganz vollständig und vollkommen, ja vielmehr gibt es vieles, was nicht absolut nötig, sondern quasi
Glanz und Pracht unserer Macht, Liebe und Herrlichkeit ist.
Sollte nur der Mensch, für den alles geschaffen wurde, ein fehlerhaftes und unvollständiges Werk von
Uns bleiben, ohne den Zweck, für den er geschaffen wurde, dass nämlich unser Fiat in jedem
Menschen sein Reich habe? Und dies deshalb, weil er sündigte und befleckt und degradiert blieb,
was ihn zu einem eingestürzten Haus machte, das seinen Dieben und Feinden ausgesetzt ist – so als
wäre unsere Gewalt begrenzt und könnte nicht in Vollmacht tun, was, wie und wann sie will.
Wer meint, dass das Reich unseres Willens nicht kommen kann, zweifelt an der Höchsten Macht
selbst. Wir können alles tun; es kann sein, dass Wir nicht gewillt sind, etwas zu tun, aber wenn Wir
etwas wollen, ist unsere Macht so groß, dass Wir tun, was Wir wollen – nichts kann sich unserer
Macht widersetzen.
Daher haben Wir die Macht, den Menschen wiederherzustellen, ihn schöner als zuvor zu machen,
und sein eingestürztes Haus zu festigen und zu zementieren, sodass es stärker als vorher wird. Und
Wir können mit unserem mächtigen Hauch seine Diebe und Feinde in die finsteren Abgründe
einschließen. Wie weit der Mensch auch aus unserem Göttlichen Willen abglitt, so hörte er doch nicht
auf, unser Werk zu sein.
Obwohl er sich selbst in Unordnung brachte, wird unsere Macht zur Zierde unseres Werkes, das nach
unserem Wunsch perfekt und vollständig sein muss, mit ihrem machtvollen Einfluss seiner Unordnung
und seinen Schwächen eine Grenze setzen und mit seiner Herrschaft zu ihm sprechen: ‘Genug bis
hierher – tritt wieder in die Ordnung ein, nimm deinen Ehrenplatz als würdiges Werk deines Schöpfers
ein.’
Unser Wille wird Wunder unserer Allmacht wirken, denen der Mensch nicht widerstehen kann –
jedoch ohne Zwang, spontan, angelockt und angezogen von einer höchsten Kraft und einer
unbesiegbaren Liebe. War die von unserem Willen gewollte Erlösung nicht ein Wunder unserer Macht
und unserer Liebe, die alles zu überwinden weiß, selbst den schwärzesten Undank, die schwerste
Schuld, und in Liebe vergilt, wo der undankbare Mensch sie am meisten beleidigt hat?
Was den Menschen betrifft – so wird er sich trotz aller Hilfen meiner Erlösung gewiss nicht wieder
erheben können, weil er nicht bereit ist, sie [alle] in Anspruch zu nehmen; viele sind weiterhin Sünder,
schwach und mit schwerster Schuld befleckt.
Geht es aber um meine Macht und Liebe, ist es so: wenn die zwei Waagschalen ein wenig
überfließen und den Menschen mit meinem Willen, ihn zu besiegen, berühren, dann wird er total
erschüttert und überwältigt sein: er wird vom Bösen zum Guten erstehen und wieder in unseren
Göttlichen Willen eintreten, von Dem er ausgegangen ist, um sein verlorenes Erbe anzutreten.
Weißt du, worauf alles ankommt? Alles kommt darauf an, dass unser Wille es wünscht und mit
göttlichem Ratschluss angeordnet hat; ist das der Fall, dann ist alles erledigt, und diese Entscheidung
ist so wahr, dass es Tatsachen sind.
Wisse dies: als Ich auf Erden mein Erlöseramt versah, schloss meine Heilige Menschheit zugleich
alles, was sie tat, als ebenso viele Akte meines Willens als Vorrat ein, der den Seelen gegeben
werden sollte. Ich brauchte das nicht, da Ich der Göttliche Wille selbst war.
So handelte meine Menschheit wie eine überaus zärtliche Mutter: sie schloss in sich so viele
Sprösslinge meines Willens ein, wie sie Akte vollbrachte, um sie im Schoß der Akte der Seelen zur
Welt zu bringen und zu gebären, um in den Akten der Seelen das Reich der Akte meines Fiat zu
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bilden. Sie gleicht einer Mutter, die mit einer Liebe, die sie dahinschmachten lässt, darauf wartet,
diese ihre göttlichen Sprösslinge auf die Welt zu bringen.
Die andere Tatsache ist, dass Ich selbst das Vaterunser lehrte, damit alle darum beten, dass mein
Reich komme, und mein Wille wie im Himmel so auf Erden geschehe. Wenn es nicht kommen sollte,
wäre es nutzlos gewesen, ein solches Gebet zu lehren – und Ich vermag keine unnützen Dinge zu
tun.
Sagen überdies nicht die vielen über meinen Göttlichen Willen geoffenbarten Wahrheiten ganz klar
aus, dass sein Reich auf die Erde kommen wird – nicht durch menschliche Bemühungen, sondern
durch das Wirken unserer Allmacht? Alles ist möglich, wenn Wir es nur wollen.
Mit derselben Leichtigkeit tun Wir die kleinen wie die großen Dinge, denn alle Kraft und Macht ist in
unserem Akt, nicht in dem Gut, das der Akt unserer Macht empfängt. In der Tat, als Ich auf Erden war,
strömte in all meinen Akten meine Macht, daher wurde die Berührung meiner Hände, die Herrschaft
meiner Stimme usw. machtvoll.
Mit Leichtigkeit rief Ich das junge Mädchen zum Leben, das vor wenigen Stunden gestorben war, und
mit derselben Leichtigkeit rief Ich Lazarus zum Leben, der vor vier Tagen gestorben war, weshalb er
bereits verwest war und unerträglichen Gestank verbreitete. Ich ordnete an, ihm die Binden zu lösen
und rief ihn dann mit der Herrschaftsgewalt meiner Stimme: ‘Lazarus, komm heraus!’
Auf meine beherrschende Stimme hin stand Lazarus wieder auf, die Verwesung verschwand, der
Gestank hörte auf. Er kehrte gesund und blühend zurück, als wäre er nicht gestorben – ein wahres
Beispiel, wie meine Macht das Reich meines Fiat unter den Menschen wiedererstehen lassen kann.
Das ist ein handgreifliches und sicheres Beispiel meiner Macht: Der Mensch ist gleichsam verwest,
und der Gestank seiner Sünden verseucht ihn mehr als ein Leichnam.
Man könnte ihn ein armes Wesen nennen, das mit göttlicher Herrschaft von den Banden seiner
Leidenschaften gelöst werden muss. Dennoch wird, wenn die Herrschaft meiner Macht ihn erfüllt und
es will, seine Verwesung zu Ende sein, und er wird gesund und schöner als zuvor auferstehen.
So könnte man höchstens daran zweifeln, ob mein Göttlicher Wille dazu gewillt ist – denn die
Menschen könnten eine solche Wohltat nicht verdienen, aber es kann nie sein, dass meine Macht
nicht dazu fähig wäre.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 30; 2. April
1932)
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