
 Czwartek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 16, 13-23) 

 Gdy  Jezus  przyszedł  w  okolice  Cezarei  Filipowej,  pytał  swych  uczniów:  «Za  kogo  ludzie  uważają 
 Syna  Człowieczego?»  14  A  oni  odpowiedzieli:  «Jedni  za  Jana  Chrzciciela,  inni  za  Eliasza,  jeszcze 
 inni  za  Jeremiasza  albo  za  jednego  z  proroków»  5  .  15  Jezus  zapytał  ich:  «A  wy  za  kogo  Mnie 
 uważacie?»  16  Odpowiedział  Szymon  Piotr:  «Ty  jesteś  Mesjasz,  Syn  Boga  żywego».  17  Na  to  Jezus 
 mu  rzekł:  «Błogosławiony  jesteś,  Szymonie,  synu  Jony.  Albowiem  nie  objawiły  ci  tego  ciało  i  krew  6  , 
 lecz  Ojciec  mój,  który  jest  w  niebie.  18  Otóż  i  Ja  tobie  powiadam:  Ty  jesteś  Piotr  [czyli  Skała],  i  na  tej 
 Skale  zbuduję  Kościół  mój,  a  bramy  piekielne  go  nie  przemogą  7  .  19  I  tobie  dam  klucze  królestwa 
 niebieskiego;  cokolwiek  zwiążesz  na  ziemi,  będzie  związane  w  niebie,  a  co  rozwiążesz  na  ziemi, 
 będzie  rozwiązane  w  niebie».  20  Wtedy  surowo  zabronił  uczniom,  aby  nikomu  nie  mówili,  że  On  jest 
 Mesjaszem.  21  Odtąd  zaczął  Jezus  wskazywać  swoim  uczniom  na  to,  że  musi  iść  do  Jerozolimy  i 
 wiele  cierpieć  od  starszych  i  arcykapłanów,  i  uczonych  w  Piśmie;  że  będzie  zabity  i  trzeciego  dnia 
 zmartwychwstanie.  22  A  Piotr  wziął  Go  na  bok  i  począł  robić  Mu  wyrzuty:  «Panie,  niech  Cię  Bóg 
 broni!  Nie  przyjdzie  to  nigdy  na  Ciebie».  23  Lecz  On  odwrócił  się  i  rzekł  do  Piotra:  «Zejdź  Mi  z  oczu, 
 szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». 

 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16,15) 

 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.  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  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 
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 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, jaka wyłoniła się z nicości i pozwoli jej żyć we "Wszystkim" Mojej Woli. 
 W  Nim(Fiat)  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,  to  "Wszystko"  nawet 
 należy do mnie'." 
 Kto  zaś,  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  czuła,  że 
 jej(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  ma  prawo  do  posiadania,  i  życia  w 
 nadmiarze dóbr swego Stwórcy"... 
 (Przetłumaczone z włoskiego na jęz. niemiecki przez dr Gertraud Pflügl) 

 Band 26, 20. September 1929 
 Jesus  allein  hat  ausreichende  Worte,  um  über  den  Göttlichen  Willen  zu  sprechen.  Wie  das 
 Geschöpf  sagen  kann:  ‘Ich  besitze  alles.’  Der  Göttliche  Wille  formt  Sein  Paradies,  wo  Er 
 regiert. 
 Meine  kleine  Intelligenz  wandert  stets  im  unermesslichen  Meer  des  Göttlichen  Wollens  und  kann 
 kaum  kleine  Tröpfchen  von  den  vielen  Wahrheiten  und  unzähligen  Schönheiten  aufnehmen,  die  Ihm 
 gehören.  O  unerreichbarer,  liebenswürdiger  und  anbetungswürdiger  Wille  –  wer  wird  je  imstande  sein, 
 das  Alles  zu  sagen,  was  Du  bist,  und  Deine  lange  und  ewige  Geschichte  zu  erzählen?  Weder  die 
 Engel  noch  die  Heiligen  haben  ausreichende  Worte,  um  über  Dich  zu  sprechen;  und  ich  noch 
 weniger,  die  ich  die  kleine  Unwissende  bin,  die  nur  über  einen  so  heiligen  Willen  stammeln  kann. 
 Während  mein  Geist  im  Göttlichen  FIAT  wanderte,  ließ  sich  mein  liebenswürdiger  Jesus  sehen  und 
 sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  nur  dein  Jesus  kann  ausreichende  Worte  haben,  um  zu  dir  über 
 Mein  Ewiges  Wollen  zu  sprechen,  denn  von  göttlicher  Natur  aus  bin  Ich  der  Wille  selbst  .  Doch 
 Ich  muss  mich  beim  Sprechen  einschränken,  denn  deine  kleine  Fassungskraft  kann  nicht  all  das,  was 
 zu  Ihm  gehört,  umfassen  und  verstehen  und  einschließen.  Ich  muss  mich  damit  begnügen,  dir  kleine 
 Tropfen  von  Ihm  bekannt  zu  machen,  denn  dein  erschaffener  Geist  kann  Sein  unermessliches  und 
 unerschaffenes  Meer  nicht  fassen.  Und  diese  kleinen  Tropfen  verwandle  Ich  in  Worte,  um  Mich  deiner 
 kleinen  Fassungskraft  anzupassen  und  dich  so  etwas  von  Meinem  unbeschreiblichen  und 
 unmessbaren  FIAT  begreifen  zu  lassen.  Es  genügt  zu  sagen,  dass  Mein  Göttlicher  Wille  alles  ist,  alles 
 einschließt,  und  wenn  in  Ihm  nur  ein  Beistrich  von  allem,  was  existiert,  fehlen  würde,  könnte  Er  nicht 
 das  ‘Alles’  genannt  werden.  Deshalb  muss  sich  das  Geschöpf  von  allem  entleeren,  um  in  Mein  FIAT 
 einzutreten.  Es  muss  sich  auf  diesen  Punkt  einschränken,  an  dem  sein  Schöpfer  ihm  die  Existenz 
 gegeben  hat,  der  dich  aus  dem  Nichts  gerufen  hat.  Auf  diese  Weise  hat  die  schöpferische  Macht 
 Meines  Göttlichen  Willens  es  erschaffen:  schön,  leer  von  allem,  und  erfüllt  nur  vom  Leben  des  Einen, 
 der  es  erschaffen  hat.  Wenn  sich  die  Seele  wiederum  von  der  schöpferischen  Macht  Meines  FIAT 
 wieder  erfüllen  lässt,  wird  Sein  Licht  und  Seine  Wärme  es  auf  dieselbe  Weise  leer  machen  und  es 
 wieder  schön  machen,  gerade  so  als  ob  sie  aus  dem  Nichts  hervortreten  würde,  und  wird  ihr 
 erlauben,  im  Alles  Meines  Willens  zu  leben.  Und  in  Ihm  wird  das  Geschöpf  das  ‘Alles’  atmen.  Es  wird 
 sich  ganz  Heiligkeit  fühlen,  ganz  Liebe,  ganz  Schönheit.  Denn  das  ‘Alles’  Meines  Göttlichen  FIAT  wird 



 es  in  Seinem  Meer  behalten,  in  dem  ihm  das  ‘Alles’  zur  Verfügung  steht.  Nichts  wird  ihm  zur  Hälfte 
 oder  in  kleinen  Teilen  gegeben  werden.  Denn  einer,  der  das  ‘Alles’  ist,  ist  fähig,  alles  von  sich  zu 
 geben,  und  nicht  bemessen.  Nur  in  Meinem  Willen  kann  das  Geschöpf  sagen:  ‘Ich  besitze  alles,  mehr 
 noch,  das  ‘Alles’  ist  mein.’  Wer  hingegen  nicht  in  Meinem  Göttlichen  Willen  lebt,  kann  nicht  die  ganze 
 Fülle  eines  Göttlichen  Lebens  besitzen,  da  sein  Wesen  nicht  unter  der  Herrschaft  einer 
 schöpferischen  Macht  steht,  noch  wird  er  sich  bis  zum  Rand  seiner  Seele  mit  Licht  gefüllt  fühlen,  mit 
 Heiligkeit,  mit  Liebe,  bis  zu  dem  Punkt,  dass  er  nach  außen  überfließt  und  Meere  um  sich  bildet,  bis 
 er  das  Gefühl  hat,  dass  alles  ihm  gehört.  Er  kann  höchstens  kleine  göttliche  Partikelchen  fühlen,  den 
 Eindruck  von  Gnade,  von  Liebe,  von  Heiligkeit  –  aber  nicht  alles.  Und  das  ist  der  Grund,  warum  nur 
 jemand,  der  in  Meinem  FIAT  lebt,  der  einzig  Glückliche  ist,  der  im  Wunder  seiner  Erschaffung  bewahrt 
 wird und die Rechte hat, den Überfluss der Güter seines Schöpfers zu besitzen und in ihm zu leben.” 

 Danach  setzte  ich  meine  Akte  im  Göttlichen  Willen  fort,  und  mein  liebenswürdiger  Jesus  fügte  hinzu: 
 „Meine  Tochter,  wer  in  Meinem  FIAT  lebt,  wird  das  große  Gut  haben,  einen  Göttlichen  Willen 
 auf  Erden  zu  besitzen,  der  für  sie  der  Träger  des  unerschütterlichen  Friedens  sein  wird,  von 
 unwandelbarer  Festigkeit.  Mein  FIAT  wird  ihn  auf  eine  göttliche  Weise  großziehen,  in  jedem  Akt, 
 den  er  tut.  Es  wird  ihm  einen  Schluck  von  Unserem  Göttlichen  Sein  geben,  damit  es  keine 
 Eigenschaft  von  Uns  gibt,  die  nicht  in  diesem  Geschöpf  zentriert  wird.  Nicht  nur  das,  sondern  Mein 
 Wille  wird  Seine  Freude  daran  finden,  Meinen  Göttlichen  Willen  in  ihn  einzuschließen,  den  Träger  der 
 Glückseligkeit,  mit  dem  Er  all  die  Seligen  glücklich  macht,  damit  nicht  einmal  das  in  dem  fehlt,  der  in 
 Ihm  lebt.  Wenn  er  in  Unser  Himmlisches  Vaterland  kommt,  wird  er  auf  diese  Weise  sein  Paradies  der 
 Freude  und  Glückseligkeit  mitbringen,  ganz  göttlich,  als  Triumph,  in  Unserem  FIAT  gelebt  zu  haben. 
 Und  während  das  Geschöpf  noch  mehr  überraschende  Seligkeiten  findet,  da  Mein  Wille  sich  nie 
 erschöpft  und  immer  etwas  zu  geben  hat,  wird  es  seine  eigenen  Freuden  finden  und  die 
 Glückseligkeit,  die  Mein  Wille  in  ihm  eingeschlossen  hat,  als  es  auf  Erden  war.  Steige  deshalb  immer 
 höher  in  Ihm  auf.  Dehne  deine  Grenzen  aus.  Denn  je  mehr  du  vom  Göttlichen  Willen  auf  Erden 
 nimmst,  umso  mehr  wird  Unser  Leben  in  dir  wachsen  und  umso  mehr  Glück  und  Freuden  wirst  du  in 
 deine  Seele  einschließen.  Und  je  mehr  du  von  ihnen  bringen  wirst,  umso  mehr  wird  dir  im  Himmel 
 gegeben werden, in Unserem Himmlischen Vaterland.” 
 Möge alles zur Ehre Gottes sein und zur Erfüllung Seines Heiligsten Willens. Deo Gratias 
 Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Gertraud Pflügl 


