
 Piątek XV tydzień Okresu Zwykłego(Mt 12,1-8) 

 “  Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”(Mt 12,7) 

 ...  "Córko  moja,  wewnętrzne  akty  duszy,  która  pełni  Wolę  Bożą,  są  wolne  od  wszelkiego  zła  i 
 cienia  jakiegoś  uchybienia.  Tylko  Bóg  jest  świadkiem  aktu  wewnętrznego:  podczas  gdy  nikt 
 na  niego  nie  wskazuje,  nikt  go  nie  kontempluje,  nikt  o  nim  nie  mówi,  Bóg  jako  świadek 
 działania duszy, do której wnętrza nikomu nie jest dane wejść, wskazuje na ten akt. 
 On  kontempluje  go  i  mówi  do  całego  nieba  i  bardzo  często  do  ziemi  o  wielkich  cudach 
 wewnętrznego  dzieła  tej  duszy.  Jest  to  największy  akt  i  największy  zaszczyt  dla  duszy,  gdy 
 Bóg  wskazuje  na  nią,  kontempluje  ją  i  mówi  o  niej,  nie  może  być  wyłączona  z  wielkich  dzieł, 
 których  Bóg  dokona  przez  nią.  Wewnętrzne  akty  są  jak  rany,  strzały,  ukłucia  dla  Piersi  Boga, 
 jak  niebiańscy  posłańcy,  którzy  wydobywają  się  ze  stworzenia  i  lecą  spiesznie  do  swego 
 Stwórcy,  nosząc  na  sobie  znamię  chwały  i  miłości  oraz  [pragnienie]  podobania  się  tylko 
 Temu, który je stworzył. 
 Dlatego  do  największych  dzieł  wybieramy  dusze,  które  wydają  się  nie  mieć  w  sobie  nic 
 wielkiego  i  cudownego,  ale  dusze  wewnętrzne,  których  nie  dotyka  ludzki  prestiż,  ani 
 hałaśliwa  wielkość,  zaszczyty  i  poczucie  własnej  wartości,  jakie  niosą  ze  sobą  dzieła 
 zewnętrzne. 
 Rzeczywiście,  dla  Odkupienia  wybraliśmy  prostą  dziewicę,  bez  zewnętrznego  splendoru, 
 lecz  jej  wnętrze  było  tak  wymowne(złotouste),  że  zawsze  wiedziała,  jak  powiedzieć  coś 
 swemu Stwórcy, od siebie do Niego, tak  że Go pokonała i otrzymała Odkupienie. 
 W  ten  sposób  postąpiliśmy  również  w  Królestwie  Boskiego  FIAT.  Wybraliśmy  inną  duszę, 
 całkiem  wewnętrzną,  która  powie  nam  wiele  i  będzie  błagać  Boga  o  przyznanie  tak  bardzo 
 upragnionego Królestwa. 
 Czyny  zewnętrzne,  nawet  dobre  i  święte,  nie  mogą  Mi  się  podobać  tak,  jak  czyny 
 wewnętrzne,  bo  te  zewnętrzne  są  prawie  zawsze  przesiąknięte  atmosferą  własnej  chwały, 
 ludzkiego  uznania,  a  niekiedy  i  nagany.  A  biedne  serce  odczuwa  w  sobie  skutki  pochwały, 
 jak  również  nagany,  po  tym  jak  się  złożyło  ofiarę.  Pojawia  się  [nieuporządkowane]  to  co 
 ludzkie  i  wypełnia  swoją  ciemną  aurą  czyny  duszy,  a  te  czyny  nie  docierają  do  Mnie  tak 
 czyste, jak powinny. 
 Wewnętrzny  akt  duszy,  jednak,  nie  jest  ani  oskarżony,  ani  chwalony,  i  nic  ludzkiego  nie  może 
 tam  wejść.  Ponieważ  dusza  nie  spostrzega  się  obserwowaną  przez  nikogo,  wydaje  jej  się, 
 jakby  nie  robiła  nic  wielkiego,  i  dlatego  wszystkie  jej  czyny  są  nasycone  niebiańskim 
 powietrzem. 
 Bądź więc uważna i niech twoje wnętrze zawsze krąży w Mojej Woli." 
 (  Księga Nieba, tom 22; 30 lipca 1927) 

 Freitag der 15. Woche im Jahreskreis (Mt 12,1-8) 
 „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Mt 12,7) 



 …  „Meine  Tochter,  die  inneren  Akte  einer  Seele,  die  den  Willen  Gottes  tut,  sind  frei  von  jedem  Übel 
 und  Schatten  eines  Mangels.  Nur  Gott  ist  Zeuge  eines  inneren  Aktes:  während  niemand  auf  ihn 
 hinzeigt,  niemand  ihn  betrachtet,  niemand  davon  spricht,  so  weist  Gott  als  Zeuge  des  Wirkens  der 
 Seele, in deren Inneres es niemandem gegeben ist einzutreten, auf diesen Akt hin. 
 Er  betrachtet  ihn  und  spricht  zum  ganzen  Himmel  und  sehr  oft  auch  zur  Erde  von  den  großen 
 Wundern  des  inneren  Wirkens  dieser  Seele.  Es  ist  der  größte  Akt  und  die  größte  Ehre  für  eine  Seele, 
 wenn  Gott  auf  sie  hinweist,  sie  betrachtet  und  von  ihr  spricht,  und  kann  nicht  von  den  großen  Werken 
 ausgeschlossen werden, die Gott durch sie vollbringen wird. 
 Die  inneren  Akte  sind  wie  Wunden,  Pfeile,  Stiche  für  die  Brust  Gottes,  wie  himmlische  Boten,  die  aus 
 dem  Geschöpf  hervorgehen  und  eilends  zu  ihrem  Schöpfer  fliegen  und  die  Prägung  der  Glorie  und 
 der Liebe tragen und [des Wunsches,] nur Dem zu gefallen, Der es erschaffen hat. 
 Tatsächlich,  wer  sieht,  hört  und  schätzt  all  das,  was  du  in  deinem  Inneren  tust?  Niemand,  nur  Ich  bin 
 Zeuge  davon,  ich  höre  und  schätze  sie.  Deshalb  wählen  Wir  bei  unseren  größten  Werken  Seelen,  die 
 scheinbar  nichts  Großes  und  Wunderbares  an  sich  haben,  sondern  innerliche  Seelen,  die  weder  von 
 menschlichem  Ansehen  beeinträchtigt  sind,  noch  von  lärmender  Großartigkeit,  Ehre  und 
 Selbstschätzung, welche äußerliche Werke mit sich bringen. 
 In  der  Tat  erwählten  Wir  bei  der  Erlösung  eine  einfache  Jungfrau,  ohne  äußeren  Glanz,  doch  ihr 
 Inneres  war  [so]  beredt,  dass  Sie  ihrem  Schöpfer  stets  von  Du  zu  Du  etwas  zu  sagen  wusste,  dass 
 Sie Ihn besiegte und die Erlösung erlangte. So handelten Wir auch beim Reich des Göttlichen FIAT. 
 Wir  haben  eine  weitere,  ganz  innerliche  Seele  auserwählt,  die  Uns  viel  sagen  und  Gott  anflehen  wird, 
 das  heiß  ersehnte  Reich  zu  gewähren.  Die  äußeren  Akte,  auch  die  guten  und  heiligen,  können  Mir 
 nicht  so  wie  die  inneren  Akte  gefallen,  denn  die  äußeren  sind  fast  immer  von  der  Luft  der  eigenen 
 Ehre,  der  menschlichen  Wertschätzung  und  zuweilen  auch  vom  Tadel  durchtränkt.  Und  ein  armes 
 Herz fühlt in sich die Wirkungen des Lobes wie auch des Tadels, nachdem es Opfer gebracht hat. 
 Das  [ungeordnet]  Menschliche  tritt  auf  und  erfüllt  mit  seiner  dunklen  Aura  die  Akte  der  Seele,  und 
 diese  Akte  erreichen  Mich  nicht  so  rein,  wie  sie  sein  sollten.  Ein  innerlicher  Akt  jedoch  wird  weder 
 getadelt, noch gelobt, und nichts Menschliches kann da eintreten. 
 Da  sich  die  Seele  selbst  von  niemandem  beobachtet  sieht,  kommt  es  ihr  vor,  als  tue  sie  nichts 
 Großes,  und  daher  sind  ihre  Akte  alle  von  himmlischer  Luft  getränkt.  Sei  daher  aufmerksam  und  lass 
 dein  Inneres  stets  in  meinem  Willen  kreisen.“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 22; 30. Juli 1927) 


