
 Poniedziałek XIX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 17,22-27) 

 22  A  kiedy  przebywali  razem  w  Galilei,  Jezus  rzekł  do  nich:  «Syn  Człowieczy  będzie  wydany 
 w  ręce  ludzi.  23  Oni  zabiją  Go,  ale  trzeciego  dnia  zmartwychwstanie».  I  bardzo  się 
 zasmucili.  24  Gdy  przyszli  do  Kafarnaum,  przystąpili  do  Piotra  poborcy  dwudrachmy  z 
 zapytaniem:  «Wasz  Nauczyciel  nie  płaci  dwudrachmy?»  25  Odpowiedział:  «Owszem».  Gdy 
 wszedł  do  domu,  Jezus  uprzedził  go,  mówiąc:  «Szymonie,  jak  ci  się  zdaje?  Od  kogo 
 królowie  ziemscy  pobierają  daniny  lub  podatki?  Od  synów  swoich  czy  od  obcych?»  26  Gdy 
 powiedział:  «Od  obcych»,  Jezus  mu  rzekł:  «A  zatem  synowie  są  wolni.  27  żebyśmy  jednak 
 nie  dali  im  powodu  do  zgorszenia,  idź  nad  jezioro  i  zarzuć  wędkę!  Weź  pierwszą  rybę,  którą 
 wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie!» 

 «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny 
 lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?» 26 Gdy powiedział: «Od 

 obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. (Mt 17,22-27) 

 Byłam  zaniepokojona  tym,  co  zapisałam  o  życiu  Boskiej  Woli  i  poprosiłam  Jezusa  o  więcej 
 światła,  aby  lepiej  wyrazić  siebie  i  lepiej  wyjaśnić  to  błogosławione  życie  Boskiej  Woli  tym, 
 którym jestem zobowiązana, a mój słodki Jezus odpowiedział: 
 "Moja  córko,  oni  nie  chcą  zrozumieć.  Żyć  w  Mojej  Woli  oznacza  królować  w  Niej  i  z 
 Nią,  czynić  moją  Wolę  oznacza  pozostawać  poddanym  Moim  rozkazom.  Pierwszy  stan 
 oznacza posiadanie, drugi otrzymywanie rozkazów i wykonywanie poleceń. 
 Życie  w  Mojej  Woli  oznacza  przejęcie  Mojej  Woli  i  uczynienie  Jej  swoja  własnością  i 
 dysponowanie  nią.  Wypełnianie  Mojej  Woli  polega  na  rozpatrywaniu  jej,  jako  Woli  Bożej,  a 
 nie  jako  czegoś  własnego,  ani  na  możliwości  dysponowania  nią  według  własnego  uznania. 
 Życie  w  Mojej  Woli  jest  życiem  z  jedną  Wolą,  mianowicie  z  Wolą  Boga,  a  ponieważ  jest  to 
 Wola  całkowicie  święta,  całkowicie  czysta,  całkowicie  pokojowa  i  tylko  ta  jedna  Wola  panuje, 
 nie ma żadnych sprzeczności, ale wszystko jest w pokoju. 
 Ludzkie  namiętności  drżą  przed  tą  Najwyższą  Wolą;  chętnie  uciekłyby  od  Niej  i  nie 
 ośmieliłyby  się  ani  poruszyć,  ani  oprzeć,  widząc,  że  przed  tą  świętą  Wolą  drżą  niebo  i 
 ziemia.... 
 Co  więc  osiąga  się  przez  pierwszy  krok  życia  w  Bożej  Woli?  Ustanawia  Ona  porządek 
 Boży  na  dnie  duszy  i  czyni  ją  pustą  od  wszystkiego,  co  jest  [nieuporządkowane]  ludzkie,  od 
 skłonności,  namiętności,  przywiązań  i  innych  rzeczy.  Natomiast  pełnienie  Mojej  Woli 
 oznacza  życie  z  dwoma  wolami,  a  kiedy  nakazuję  duszy  pełnienie  Mojej  Woli,  odczuwa  ona 
 ciężar swojej własnej, niesfornej woli. 
 Chociaż  wiernie  wypełnia  polecenia  Mojej  Woli,  to  jednak  odczuwa  ciężar  swojej 
 buntowniczej  natury,  namiętności  i  skłonności.  Iluż  świętych,  choć  osiągnęli  najwyższą 
 doskonałość,  czuło,  że  ta  ich  wola  prowadzi  przeciwko  nim  wojnę  i  uciska  ich  tak,  że 
 zmuszeni  są  wołać:  "Kto  mnie  uwolni  od  tego  ciała  śmiertelnego,  to  znaczy  od  tej  mojej  woli, 
 która chce uśmiercic dobro, które chcę czynić?". 

 1 



 Życie  w  Mojej  Woli  jest  życiem,  jako  syn,  a  pełnienie  Mojej  Woli  jest,  w  porównaniu  z  tym, 
 jak  życie  sługi.  W  pierwszym  przypadku  to,  co  należy  do  Ojca,  należy  również  do  Syna,  a  jak 
 wszyscy  wiedzą,  słudzy  często  muszą  ponosić  większe  ofiary  niż  dzieci.  Muszą  narażać  się 
 na cięższe i skromniejsze służby, na zimno, upał, marsze i tym podobne. 
 Zaiste,  czegoż  to  Moi  święci,  choć  Moi  najdrożsi  przyjaciele,  nie  uczynili,  aby  wykonać 
 polecenia  Mojej  Woli?  Syn  jednak  pozostaje  ze  swoim  Ojcem,  troszczy  się  o  niego, 
 zachwyca  go  swoimi  pocałunkami  i  pieszczotami,  a  sługom  rozkazuje  tak,  jakby  Ojciec  mu 
 rozkazywał. Kiedy wychodzi, nie idzie pieszo, ale podróżuje w powozie. 
 I  podczas  gdy  syn  posiada  wszystko,  co  należy  do  ojca,  słudzy  otrzymują  tylko 
 wynagrodzenie  za  wykonaną  pracę  i  pozostają  wolni,  czy  służyć  swemu  panu,  czy  nie;  jeśli 
 nie,  nie  mają  już  prawa  do  wynagrodzenia.  Nikt  jednak  nie  może  pozbawić  Ojca  i  Syna 
 intymnych  relacji,  na  mocy  których  Syn  posiada  dobra  Ojca,  i  żadne  prawo,  niebiańskie  czy 
 ziemskie,  nie  może  unieważnić  tych  praw,  ani  zerwać  więzi  synostwa  między  Ojcem  i 
 Synem. 
 Córko  moja,  życie  w  Mojej  Woli  jest  życiem  najbardziej  zbliżonym  do  tego,  jakie  mają 
 Błogosławieni  w  niebie,  a  od  tego,  kto  tylko  podporządkowuje  się  Mojej  Woli  i  wiernie 
 wykonuje  Moje  polecenia,  jest  ono  tak  dalekie  jak  Niebo  od  ziemi,  jak  odległość  między 
 synem  a  sługą,  między  królem  a  poddanym.....  Co  więcej,  jest  to  dar,  który  pragnę  ofiarować 
 w tych tak smutnych czasach: aby dusze nie tylko pełniły Moją Wolę, ale ją  posiadały  . 
 Czy  nie  jestem  wolny,  by  dawać  to,  co  chcę,  kiedy  chcę  i  komu  chcę?  Czy  pan  nie  jest 
 wolny,  by  powiedzieć  swemu  słudze:  "Mieszkaj  w  Moim  domu,  jedz,  bierz,  rozkazuj,  jak 
 drugie  Moje-Ja?".  A  żeby  nikt  nie  odmawiał  słudze  posiadania  dóbr  jego  pana,  legitymuje  on 
 sługę,  jako  syna  i  nadaje  mu  prawa  do  ich  posiadania.  Jeżeli  bogaty  człowiek  może  to 
 zrobić, to Ja tym bardziej mogę to zrobić. 
 To  życie  w  Woli  Mojej  jest  największym  darem,  jaki  chcę  dać  duszom,  dobroć  Moja  chce 
 coraz  bardziej  okazywać  swoją  miłość  do  ludzi,  a  ponieważ  dałem  im  wszystko  i  nie  mam  nic 
 więcej  do  dania,  aby  Mnie  kochali,  chcę  uczynić  Wolę  Moją  darem  dla  nich,  aby  posiadając 
 ją, docenili i pokochali to wielkie dobro, które posiadają. 
 Nie  dziw  się  też,  że  tego  nie  rozumieją.  Aby  mogli  to  zrozumieć,  musieliby  przygotować  się 
 na  największą  ofiarę,  a  mianowicie  nie  dopuścić  własnej  woli  do  życia,  nawet  w  rzeczach 
 świętych.  Tylko  wtedy  doświadczą  posiadania  tego,  co  Moje,  i  będą  mogli  niejako  własnymi 
 rękoma uchwycić, co to znaczy żyć w Mojej Woli. 
 Ty  jednak  bądź  uważna  i  nie  przejmuj  się  trudnościami,  jakie  one  sprawiają,  a  Ja  stopniowo 
 utoruję Sobie drogę, aby życie w Mojej Woli stało się zrozumiałe." 
 ( tom 17; 18 września 1924 r.). 

 Montag der 19. Woche im Jahreskreis (Mt 17,22-27) 
 „Was  meinst  du,  Simon,  von  wem  erheben  die  Könige  dieser  Welt  Zölle  und  Steuern?  Von 
 ihren  eigenen  Söhnen  oder  von  den  anderen  Leuten?  Als  Petrus  antwortete:  Von  den 
 anderen!, sagte Jesus zu ihm: Also sind die Söhne frei“ (Mt 17,25-26) 
 Ich  war  besorgt  über  das,  was  ich  über  das  Leben  im  Göttlichen  Wollen  niedergeschrieben  hatte  und 
 bat  Jesus  um  mehr  Licht,  um  mich  besser  auszudrücken  und  denen,  welchen  ich  dazu  verpflichtet 
 bin,  dieses  gesegnete  Leben  im  Göttlichen  Willen  besser  erklären  zu  können,  und  mein  süßer  Jesus 
 antwortete: 
 „Meine  Tochter,  sie  wollen  nicht  verstehen.  Das  Leben  in  meinem  Willen  bedeutet  in  Ihm  und  mit  Ihm 
 zu  herrschen,  das  Tun  meines  Willens  bedeutet,  meinen  Befehlen  unterworfen  zu  bleiben.  Der  erste 
 Zustand bedeutet, zu besitzen, der zweite, Anordnungen zu empfangen und Befehle auszuführen. 
 Das  Leben  in  meinem  Willen  heißt,  sich  meinen  Willen  wie  eine  eigene  Sache  anzueignen  und  über 
 Ihn  zu  verfügen.  Meinen  Willen  zu  tun  heißt,  ihn  als  Willen  Gottes  in  Betracht  zu  ziehen,  nicht  wie 
 etwas Eigenes, noch über Ihn verfügen zu können, wie man möchte. 
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 Das  Leben  in  meinem  Willen  ist  ein  Leben  mit  einem  einzigen  Willen,  nämlich  dem  Willen  Gottes,  und 
 da  dieser  ein  ganz  heiliger,  ganz  reiner,  ganz  friedvoller  Wille  ist,  und  nur  dieser  einzige  Wille  regiert, 
 gibt es keine Widersprüche, sondern alles ist im Frieden. 
 Die  menschlichen  Leidenschaften  zittern  vor  diesem  Höchsten  Willen;  sie  würden  gerne  vor  Ihm 
 fliehen  und  wagen  weder  sich  zu  rühren  noch  Widerstand  zu  leisten,  da  sie  sehen,  dass  vor  diesem 
 Heiligen  Willen  Himmel  und  Erde  erzittern…  Was  bewirkt  also  der  erste  Schritt  des  Lebens  im 
 Göttlichen Willen? 
 Er  richtet  die  Ordnung  Gottes  am  Grund  der  Seele  auf  und  macht  sie  von  allem  leer,  was  [ungeordnet] 
 menschlich  ist,  von  Neigungen,  Leidenschaften,  Anhänglichkeiten  und  anderem.  Das  Tun  meines 
 Willens  hingegen  bedeutet  ein  Leben  mit  zwei  Willen,  und  wenn  Ich  der  Seele  anordne,  meinen 
 Willen auszuführen, spürt sie das Gewicht ihres eigenen widerspenstigen Willens. 
 Obwohl  sie  die  Befehle  meines  Willens  treu  befolgt,  empfindet  sie  die  Last  ihrer  rebellischen  Natur, 
 der  Leidenschaften  und  Neigungen.  Wie  viele  Heilige  fühlen,  obschon  sie  zur  höchsten 
 Vollkommenheit  gelangten,  diesen  ihren  Willen,  der  Krieg  gegen  sie  führt  und  sie  unterdrückt,  sodass 
 sie  gezwungen  sind,  auszurufen:  ‚Wer  befreit  mich  von  diesem  Leib  des  Todes,  d.h.,  von  diesem 
 meinen Willen, der dem Guten, das ich tun möchte, den Tod geben will?” 
 Das  Leben  in  meinem  Willen  ist  das  Leben  wie  ein  Sohn,  das  [bloße]  Tun  meines  Willens  ist  im 
 Vergleich  dazu  wie  das  Leben  als  Diener.  Im  ersten  Fall  gehört  das,  was  dem  Vater  gehört,  auch  dem 
 Sohn, und wie jeder weiß, müssen die Diener oft größere Opfer bringen als die Kinder. 
 Sie  müssen  sich  schwereren  und  demütigeren  Diensten  aussetzen,  der  Kälte,  der  Hitze,  den 
 Fußmärschen  und  Ähnlichem.  Tatsächlich,  was  haben  meine  Heiligen,  obwohl  meine  liebsten 
 Freunde,  nicht  getan,  um  die  Befehle  meines  Willens  auszuführen?  Der  Sohn  jedoch  bleibt  bei 
 seinem  Vater,  sorgt  für  ihn,  erfreut  ihn  mit  seinen  Küssen  und  Zärtlichkeiten,  und  befiehlt  den  Dienern, 
 als würde sein Vater befehlen. 
 Wenn  er  ausgeht,  dann  nicht  zu  Fuß,  sondern  er  reist  in  der  Kutsche.  Und  während  der  Sohn  alles 
 besitzt,  was  dem  Vater  gehört,  wird  den  Dienern  nur  der  Sold  für  die  Arbeit  gegeben,  die  sie  getan 
 haben,  und  sie  bleiben  frei,  ihrem  Herrn  zu  dienen  oder  nicht;  wenn  nicht,  haben  sie  kein  Recht  mehr 
 auf weitere Entlohnung. 
 Die  vertrauten  Beziehungen  zwischen  Vater  und  Sohn  kann  jedoch  niemand  wegnehmen,  kraft  derer 
 der  Sohn  die  Güter  des  Vaters  besitzt,  und  kein  Gesetz,  weder  ein  himmlisches  noch  irdisches,  kann 
 diese Rechte annullieren noch die Bande der Kindschaft zwischen Vater und Sohn lösen. 
 Meine  Tochter,  das  Leben  in  meinem  Willen  ist  ein  Leben,  das  dem  der  Seligen  im  Himmel  am 
 nächsten  kommt,  und  es  ist  so  weit  entfernt  von  dem,  der  sich  einfach  nur  meinem  Willen  angleicht 
 und  treu  meine  Befehle  ausführt,  wie  der  Himmel  von  der  Erde  entfernt  ist,  wie  der  Abstand  zwischen 
 Sohn und Diener, zwischen König und Untergebenem…. 
 Zudem  ist  dies  eine  Gabe,  die  Ich  in  diesen  so  traurigen  Zeiten  machen  will:  dass  die  Seelen  nicht  nur 
 meinen  Willen  tun,  sondern  Ihn  besitzen.  Bin  Ich  etwa  nicht  frei,  zu  geben,  was  Ich  will,  wann  Ich  will, 
 und  wem  Ich  will?  Ist  ein  Herr  nicht  frei,  zu  seinem  Diener  zu  sagen:  „Lebe  in  meinem  Haus,  iss, 
 nimm dir, befehle wie ein zweites Ich-Selbst?” 
 Und  damit  niemand  dem  Diener  den  Besitz  der  Güter  seines  Herrn  verwehrt,  legitimiert  er  den  Diener 
 als Sohn und verleiht ihm die Besitzrechte. Wenn das ein Reicher tun kann, kann Ich es umso mehr. 
 Dieses  Leben  in  meinem  Willen  ist  die  größte  Gabe,  die  Ich  den  Seelen  geben  möchte,  meine  Güte 
 will  immer  mehr  ihre  Liebe  zu  den  Menschen  zeigen,  und  da  Ich  ihnen  alles  gegeben  habe,  und 
 nichts  mehr  zu  geben  habe,  damit  sie  Mich  lieben,  will  Ich  ihnen  meinen  Willen  zum  Geschenk 
 machen, damit sie, wenn sie Ihn besitzen, dieses große Gut schätzen und lieben, das sie besitzen. 
 Wundere  dich  auch  nicht  darüber,  dass  sie  es  nicht  begreifen.  Damit  sie  es  verstehen,  müssten  sie 
 sich  zum  größten  Opfer  bereitmachen,  nämlich  ihrem  eigenen  Willen,  selbst  in  heiligen  Dingen,  kein 
 Leben  zuzugestehen.  Dann  erst  würden  sie  den  Besitz  des  Meinen  erfahren  und  könnten  gleichsam 
 mit Händen greifen, was es bedeutet, in meinem Willen zu leben. 
 Du  jedoch  sei  aufmerksam  und  ärgere  dich  nicht  über  die  Schwierigkeiten,  die  sie  machen,  und  Ich 
 werde  Mir  nach  und  nach  den  Weg  bahnen,  um  das  Leben  in  meinem  Willen  verständlich  zu 
 machen.“  (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 18. September 1924) 
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