
 Święto św. Benedykta z Nursji, patrona Europy 
 (Mt 19, 27-29) 

 Wtedy  Piotr  rzekł  do  Niego:  «Oto  my  opuściliśmy  wszystko  i  poszliśmy  za  Tobą,  cóż  więc 
 otrzymamy?»  28  Jezus  zaś  rzekł  do  nich:  «Zaprawdę,  powiadam  wam:  Przy  odrodzeniu,  gdy  Syn 
 Człowieczy  zasiądzie  na  swym  tronie  chwały,  wy,  którzy  poszliście  za  Mną,  zasiądziecie  również  na 
 dwunastu  tronach,  sądząc  dwanaście  pokoleń  Izraela.  29  I  każdy,  kto  dla  mego  imienia  opuści  dom, 
 braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. 

 «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc 
 otrzymamy?»(Mt 19,27) 

 "Jestem  wszystkim,  co  piękne,  co  zasługuje  na  miłość;  zobacz,  jeśli  nie  usuniesz  tego 
 małego  świata,  który  cię  otacza,  tzn.  myśli  o  stworzeniach  i  wyobrażeń,  nie  mogę  wejść  bez 
 przeszkód  do  twego  serca.  To  szemranie  w  twoim  duchu  jest  przeszkodą  w  wyraźniejszym 
 usłyszeniu  Mojego  Głosu,  wylaniu  Moich  łask  i  uczynieniu  cię  prawdziwie  zakochaną  we 
 Mnie.  Obiecaj  Mi,  że  chcesz  należeć  całkowicie  do  Mnie,  a  Ja  Sam  przyłożę  Swoją  rękę  do 
 dzieła.  Masz  rację,  że  nic  [z  siebie]  nie  możesz  uczynić.  Nie  lękaj  się,  Ja  wszystko 
 uczynię;  daj  Mi  swoją  wolę  -  to  Mi  wystarczy"..  .  (z  "Księgi  Nieba";  Irmengard  Haslinger  - 
 Do użytku prywatnego - tom 1; (16) 
 ------------------------ 
 Kiedy  byłam  w  tym  samym  zamęcie,  On  ukazał  się  jak  błyskawica  i  dał  mi  do  zrozumienia, 
 że  nie  napisałam  wszystkiego,  co  powiedział  mi  poprzedniego  dnia,  tzn.  że  dusza  musi  żyć 
 nie tylko dla Boga, ale w Bogu. 
 Błogosławiony  Jezus  powtórzył  mi  więc  różnicę  między  życiem  dla  Boga  a  życiem  w  Bogu  w 
 tych  słowach:  "  Gdy  dusza  żyje  dla  Boga  ,  może  podlegać  niepokojom  i  goryczy,  może  być 
 niestała, odczuwać ciężar namiętności i mieszać się w sprawy ziemskie. 
 Ale  życie  w  Bogu  -  nie,  to  jest  zupełnie  co  innego,  ponieważ  najważniejszą  rzeczą,  aby 
 można  było  powiedzieć,  że  człowiek  żyje  w  drugim  człowieku,  jest  to,  aby  odłożył  na  bok 
 swoje  własne  myśli  i  przyjął  myśli  drugiego  człowieka,  a  więc  jego  styl  i  upodobania,  a  nawet 
 zrezygnował ze swojej woli, aby przyjąć wolę drugiego człowieka. 
 A  zatem,  aby  dusza  mogła  żyć  i  zamieszkać  w  Bóstwie,  musi  odłożyć  wszystko,  co  do  niej 
 należy,  to  znaczy  oderwać  się  od  wszystkiego,  porzucić  własne  namiętności;  jednym 
 słowem,  zostawić  wszystko,  aby  wszystko  znaleźć  w  Bogu.  Teraz,  gdy  dusza  nie  tylko 
 oderwie  się(od  wszystkiego),  ale  i  upokorzy  się  głęboko,  będzie  mogła  wejść  przez  niskie 
 drzwi Mojego Serca, aby żyć we Mnie, według Mojej Natury i z Mojego własnego Życia. 
 Bo  chociaż  Moje  Serce  jest  niezmierzone,  tak  że  jego  granice  są  nieskończone,  to  jednak 
 jego  drzwi  są  niezwykle  niskie  i  tylko  ten,  kto  jest  oderwany  od  wszystkiego,  może  do  niego 
 wejść. 
 I  słusznie,  bo  skoro  Ja  jestem  Najświętszy,  to  nie  pozwolę,  aby  mieszkał  we  Mnie  ktoś, 
 komu obca jest Moja świętość. 
 Dlatego, córko Moja, staraj się żyć we Mnie, a zawczasu posiądziesz Raj." 
 Kto  może  powiedzieć,  jak  wiele  zrozumiałem  z  tego  życia  w  Bogu?  Ale  potem  On  zniknął,  a 
 ja pozostałem w tym samym stanie. 



 (z "Księgi Nieba";Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 3; 10 lipca 1900) 
 ------------------------ 
 "Ach,  córko  moja,  prawdziwe  szczęście  przynosi  Moja  Wola  ,  tylko  Ona  zamyka  w  duszy 
 wszystkie  skarby,  a  czyniąc  Siebie  koroną  wokół  duszy,  ustanawia  ją  Królową 
 prawdziwego  szczęścia.  Tylko  te  dusze  będą  królowymi  Mojego  tronu,  ponieważ  pochodzą 
 z Mojej Woli. 
 Prawdą  jest,  że  ci  ludzie  nie  byli  szczęśliwi,  że  wielu  z  nich  widziało  Mnie,  ale  Mnie  nie 
 rozpoznawało,  ponieważ  Moja  Wola  nie  zamieszkiwała  w  nich  jako  centrum  życia;  dlatego, 
 choć  Mnie  widzieli,  pozostawali  nieszczęśliwi,  a  tylko  ci,  którzy  otrzymali  łaskę  przyjęcia  w 
 swoich  sercach  zarodka  Mojej  Woli,  zadysponowali  się  na  przyjęcie  łaski  oglądania  Mnie, 
 jako Zmartwychwstałego. 
 Cudem  Mojego  Odkupienia  było  Zmartwychwstanie,  które  -  bardziej  niż  jaśniejące  słońce  - 
 ukoronowało  Moje  Człowieczeństwo  i  sprawiło,  że  nawet  Moje  najmniejsze  Akty  zajaśniały 
 blaskiem  i  takim  cudem,  że  niebo  i  ziemia  zdumiewały  się;  Zmartwychwstanie  będzie 
 początkiem,  fundamentem  i  wypełnieniem  wszystkich  dóbr,  a  także  koroną  i  chwałą 
 wszystkich błogosławionych. 
 Moje  Zmartwychwstanie  jest  prawdziwym  słońcem,  które  w  godny  sposób  wysławia  Moje 
 Człowieczeństwo,  jest  słońcem  religii  katolickiej  i  prawdziwą  chwałą  każdego  chrześcijanina; 
 bez Zmartwychwstania byłoby ono, jak niebo bez słońca, bez ciepła i życia. 

 Moje  Zmartwychwstanie  jest  symbolem  dusz,  które  będą  tworzyć  świętość  w  Mojej 
 Woli; 
 święci  minionych  wieków  są  symbolem  Mojego  Człowieczeństwa;  chociaż  byli  oddani, 
 nie  mieli  stałego  sposobu  działania  w  Mojej  Woli,  dlatego  nie  otrzymali  odcisku  Słońca 
 Mojego  Zmartwychwstania,  ale  odcisk  dzieł  Mojego  Człowieczeństwa  przed 
 Zmartwychwstaniem  ;  dlatego  będzie  ich  wielu,  jak  gwiazd,  będą  tworzyli  piękną  ozdobę  na 
 niebie  Mojego  Człowieczeństwa;  ale  świętych  życia  w  Mojej  Woli,  którzy  symbolizują  Moje 
 Zmartwychwstałe Człowieczeństwo, będzie niewielu. 
 Rzeczywiście,  wiele  tłumów  i  ogromna  liczba  ludzi  widziała  Moje  Człowieczeństwo  przed 
 śmiercią,  ale  Moje  Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo  widzieli  nieliczni,  tylko  ci,  którzy 
 wierzyli  i  byli  najlepiej  predysponowani  i  Ja  mógłbym  powiedzieć,  że  tylko  ci,  którzy  mieli  w 
 sobie  zarodek  Mojej  Woli;  w  przeciwnym  razie  zabrakłoby  im  niezbędnego  wzroku,  aby 
 mogli  oglądać  Moje  Chwalebne  i  Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo,  a  tym  samym  być 
 widzami Mojego Wstąpienia do Nieba. 
 Moje  zmartwychwstanie  symbolizuje  świętych,  którzy  żyją  w  Mojej  Woli.  Jest  to 
 słuszne,  ponieważ  każdy  czyn,  każde  słowo,  każdy  krok  itd.,  który  dokonuje  się  w  Mojej 
 Woli,  jest  boskim  Zmartwychwstaniem,  które  otrzymuje  dusza,  jest  pieczęcią  chwały,  która 
 zostaje na niej odciśnięta. 
 Jest  to  wyjście  z  siebie,  aby  wejść  do  Boskości,  gdzie  chroni  się  w  jaśniejącym  Słońcu  Mojej 
 Woli  i  tam  kocha,  pracuje  i  myśli.  Kogo  to  może  dziwić,  jeśli  dusza  całkowicie 
 zmartwychwstała  i  będąca  jednym  ze  słońcem  Mojej  Chwały,  symbolizuje  dla  Mnie  Moje 
 Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo?  Ale  niewielu  jest  takich,  którzy  się  do  tego  dysponują, 
 gdyż dusze, nawet w świętości, pragną czegoś, jako dobra dla siebie. 
 Natomiast  świętość  życia  w  Mojej  Woli  nie  ma  nic,  nic  własnego,  lecz  jest  całkowicie  z  Boga, 
 i  aby  dusze  mogły  się  dysponować  do  odarcia  z  własnych  dóbr,  potrzeba  zbyt  wiele;  dlatego 
 dusze te nie będą liczne. 
 Ty  nie  jesteś  wśród  wielu,  lecz  wśród  niewielu;  bądź  więc  zawsze  czujna  na  wezwanie  i  na 
 swój nieustanny lot. 
 (z Księgi Nieba, tom 12; 15 kwietnia 1919) 



 Fest  des  Hl.  Benedikt  von  Nursia,  Schutzpatron  Europas  (Mt  19,  27-29)  „Du  weißt,  wir  haben  alles 
 verlassen und sind dir nachgefolgt…“ (Mt 19,27) 
 „Ich  bin  all  das  Schöne,  das  geliebt  zu  werden  verdient;  sieh,  wenn  du  nicht  diese  kleine  Welt,  die 
 dich  umgibt,  entfernst,  d.h.  die  Gedanken  an  die  Geschöpfe  und  Vorstellungen,  kann  Ich  nicht 
 ungehindert  in  dein  Herz  eintreten.  Dieses  Gemurmel  in  deinem  Geist  ist  ein  Hindernis,  Meine 
 Stimme  klarer  zu  hören,  Meine  Gnaden  auszugießen  und  dich  wahrhaft  in  Mich  verliebt  zu  machen. 
 Versprich  Mir,  dass  du  ganz  Mir  gehören  willst,  und  Ich  selbst  werde  Hand  ans  Werk  legen.  Du  hast 
 recht,  dass  du  [aus  dir  selbst]  nichts  tun  kannst.  Aber  fürchte  dich  nicht,  Ich  werde  alles  tun;  gib  Mir 
 dei-nen  Willen  –  das  genügt  Mir.“…  (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 1; (16)) 
 ——————— 
 Während  ich  in  derselben  Verwirrung  war,  zeigte  Er  sich  wie  ein  Blitz  und  gab  mir  zu  verstehen,  dass 
 ich  nicht  alles  geschrieben  hatte,  was  Er  mir  am  vorhergegangenen  Tag  gesagt  hatte,  d.h.,  dass  die 
 Seele nicht nur für Gott leben muss, sondern in Gott. 
 So  wiederholte  mir  der  gebenedeite  Jesus  den  Unterschied  zwischen  dem  Leben  für  Gott  und  dem 
 Leben  in  Gott  mit  diesen  Worten:  „Wenn  die  Seele  für  Gott  lebt,  kann  sie  Beunruhigungen  und 
 Bitterkeit  unterworfen  sein,  sie  kann  unbeständig  sein,  die  Last  der  Leidenschaften  fühlen,  und  sich  in 
 irdische Dinge mischen. 
 Doch  das  Leben  in  Gott  –  nein,  das  ist  vollkommen  verschieden,  denn  das  wichtigste,  damit  man 
 sagen  kann,  dass  eine  Person  in  einer  anderen  Person  lebt,  ist,  dass  sie  ihre  eigenen  Gedanken 
 ablegt  und  jene  der  anderen  Person  annimmt,  und  so  was  ihren  Stil  und  ihrem  Geschmack  betrifft, 
 und dass sie sogar ihren Willen aufgibt, um den Willen der anderen anzunehmen. 
 Damit  also  eine  Seele  in  der  Gottheit  lebt  und  in  Ihr  wohnen  kann,  muss  sie  alles  ablegen,  was  ihr 
 gehört,  d.h.,  sich  von  allem  lösen,  die  eigenen  Leidenschaften  zurücklassen;  mit  einem  Wort,  alles 
 verlassen, um alles in Gott zu finden. 
 Nun,  wenn  sich  die  Seele  nicht  nur  gelöst  hat,  sondern  sich  tief  erniedrigt  hat,  dann  wird  sie  imstande 
 sein,  durch  die  niedrige  Tür  meines  Herzens  einzutreten,  um  in  Mir  zu  leben,  entsprechend  meiner  Art 
 und von meinem eigenen Leben. 
 Denn  obwohl  mein  Herz  unermesslich  ist,  sodass  seine  Grenzen  endlos  sind,  ist  seine  Tür  aber 
 äußerst  niedrig,  und  nur  jemand,  der  von  allem  losgelöst  ist,  kann  darin  eintreten.  Dies  zu  Recht, 
 denn  da  Ich  der  Heiligste  bin,  würde  Ich  niemals  jemandem  erlauben,  in  Mir  zu  leben,  der  meiner 
 Heiligkeit  fremd  ist.  Deshalb,  meine  Tochter,  versuche  in  Mir  zu  leben  und  du  wirst  das  Paradies  im 
 Vorhinein besitzen.“ 
 Wer  kann  sagen,  wie  viel  ich  von  diesem  Leben  in  Gott  verstand?  Doch  dann  verschwand  Er,  und  ich 
 blieb  im  selben  Zustand.  (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 3; 10. Juli 1900) 
 ————— 
 …  „Ach,  meine  Tochter,  die  wahre  Glückseligkeit  bringt  mein  Wille  mit  sich,  nur  Er  schließt  alle 
 Schätze  in  der  Seele  ein,  und  indem  Er  sich  selbst  zur  Krone  um  die  Seele  macht,  setzt  Er  sie  zur 
 Königin  der  wahren  Glückseligkeit  ein.  Nur  diese  Seelen  werden  die  Königinnen  meines  Thrones 
 sein, weil sie aus meinem Willen hervorgehen. 
 Es  ist  wohl  wahr,  dass  jene  Leute  nicht  glücklich  waren,  dass  viele  Mich  sahen,  aber  Mich  nicht 
 erkannten,  weil  mein  Wille  in  ihnen  nicht  seinen  Wohnsitz  als  Mittelpunkt  des  Lebens  hatte;  daher 
 verblieben  sie,  obwohl  sie  Mich  sahen,  unglücklich,  und  nur  jene,  die  die  Gnade  erhielten,  in  ihren 
 Herzen  den  Keim  meines  Willens  zu  empfangen,  disponierten  sich  für  die  Gnade,  Mich  als 
 Auferstandenen zu sehen. 
 Nun,  das  Wunder  meiner  Erlösung  war  die  Auferstehung,  die  –  mehr  als  eine  glänzende  Sonne  – 
 meine  Menschheit  krönte  und  auch  meine  kleinsten  Akte  mit  einem  Glanz  und  solchem  Wunder 
 erstrahlen  ließ,  dass  Himmel  und  Erde  staunten;  die  Auferstehung  wird  Anfang,  Fundament  und 
 Erfüllung aller Güter, sowie die Krone und Glorie aller Seligen sein. 
 Meine  Auferstehung  ist  die  wahre  Sonne,  die  in  würdiger  Weise  meine  Menschheit  verherrlicht,  sie  ist 
 die  Sonne  der  katholischen  Religion  und  die  wahre  Ehre  jedes  Christen;  ohne  Auferstehung  wäre  es 
 wie ein Himmel ohne Sonne, ohne Wärme und Leben. 



 Nun,  meine  Auferstehung  ist  das  Symbol  der  Seelen,  die  die  Heiligkeit  in  meinem  Willen  bilden 
 werden;  die  Heiligen  der  vergangenen  Jahrhunderte  sind  Symbol  meiner  Menschheit;  obwohl  sie 
 ergeben  waren,  hatten  sie  keine  beständige  Handlungsweise  in  meinem  Willen,  empfingen  also  nicht 
 die  Prägung  der  Sonne  meiner  Auferstehung,  sondern  die  Prägung  der  Werke  meiner  Menschheit  vor 
 der  Auferstehung;  es  werden  daher  viele  sein,  gleichsam  als  Sterne  werden  sie  einen  schönen 
 Schmuck  am  Himmel  meiner  Menschheit  bilden;  aber  die  Heiligen  des  Lebens  in  meinem  Willen,  die 
 meine  auferstandene  Menschheit  symbolisieren,  werden  wenige  sein.  In  der  Tat  sahen  viele 
 Menschenmassen  und  Unmengen  von  Leuten  meine  Menschheit,  bevor  Ich  starb,  aber  meine 
 auferstandene  Menschheit  sahen  wenige,  nur  die  Glaubenden,  und  die  am  besten  disponiert  waren, 
 und  Ich  könnte  sagten,  nur  jene,  die  den  Keim  meines  Willens  in  sich  enthielten;  denn  ansonsten 
 hätte  ihnen  die  notwendige  Sicht  gefehlt,  um  meine  glorreiche  und  auferstandene  Menschheit 
 schauen zu können, und somit Zuschauer meines Aufstiegs zum Himmel zu sein. 
 Meine  Auferstehung  nun  versinnbildlicht  die  Heiligen,  die  in  meinem  Willen  leben.  Dies  zurecht,  weil 
 jeder  Akt,  jedes  Wort,  jeder  Schritt,  usw.,  der  in  meinem  Willen  vollbracht  wird,  eine  göttliche 
 Auferstehung ist, die die Seele empfängt, eine Prägung der Glorie, die ihr aufgedrückt wird. 
 Es  ist  ein  Herausgehen  aus  sich  selbst,  um  in  die  Gottheit  einzutreten,  wo  sie  sich  in  der  glänzenden 
 Sonne  meines  Willens  verbirgt  und  dort  liebt,  wirkt  und  denkt.  Wen  sollte  es  wundern,  wenn  die  Seele 
 gänzlich  auferstanden  und  eins  geworden  mit  der  Sonne  meiner  Glorie  bleibt  und  für  Mich  meine 
 auferstandene Menschheit symbolisiert? 
 Aber  wenige  sind  es,  die  sich  dazu  disponieren,  weil  die  Seelen,  selbst  in  der  Heiligkeit,  etwas  als  ihr 
 eigenes  Gut  wollen.  Die  Heiligkeit  des  Lebens  in  meinem  Willen  hingegen  hat  nichts,  gar  nichts 
 eigenes,  sondern  sie  ist  ganz  von  Gott,  und  damit  sich  die  Seelen  dafür  disponieren,  sich  von  den 
 eigenen Gütern loszuschälen, braucht es zu viel; daher werden diese Seelen nicht zahlreich sein. 
 Du  bist  nicht  bei  der  Anzahl  der  vielen,  sondern  der  wenigen;  sei  deswegen  stets  aufmerksam  auf  den 
 Anruf  und  auf  deinen  beständigen  Flug.“  (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 12; 15. April 1919) 


