
Sobota XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 25, 14-30)

14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał
swoje sługi i przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 16 ten, który otrzymał
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 17 Tak samo i ten, który dwa
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 18 Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i
rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
talentów zyskałem". 21 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w
rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 22 Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto
drugie dwa talenty zyskałem". 23 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 24 Przyszedł
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 25 Bojąc się więc,
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" 26 Odrzekł mu pan
jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam,
gdziem nie rozsypał. 27 Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a
dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak
że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma2. 30 A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w

podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.  Jednemu dał

pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego

zdolności, i odjechał. (Mt 25, 14-15)

... Wtedy poczułam, że mój słaby intelekt jest tak przepełniony Boską Wolą, że nie mogłam
Jej pojąć, i kontynuowałam wędrówkę po jej boskich Aktach. Kiedy dotarłam do Aktu
poczęcia Niepokalanej Królowej, zrozumiałam, jak Istota Najwyższa, zanim powołała Ją do
istnienia, wlała w Nią tyle miłości, że gdy tylko spostrzegła swoje życie, poczuła pragnienie
kochania swego Stwórcy. Odczuwała tę miłość w sobie, którą potem przejawiła na zewnątrz.
Zdziwiłam się, a mój ukochany Jezus dodał: "Córko moja, nie dziw się.
Naszym zwyczajem jest dawanie dawki, pewnej ilości miłości, każdej duszy, którą
powołujemy do istnienia, dając jej w ten sposób część Naszej Boskiej Substancji.
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Stosownie do Naszych planów wobec duszy, zwiększamy dawkę Naszej miłości. W ten
sposób każde stworzenie ma w sobie cząstkę substancji Boskiej Miłości. Jakże inaczej
mogłaby nas kochać, gdybyśmy nie umieścili [w duszy] czegoś własnego, abyśmy mogli być
kochani?
Byłoby to tak, jakbyśmy wymagali od niego tego, czego ona nie posiada.
Wiemy przecież, że dusza nie ma nic sama z siebie, dlatego musimy zamknąć Naszą Miłość
i Naszą Wolę [w niej] jak w sanktuarium, aby wymagać, by nas kochała i czyniła Naszą
Wolę.
Jeśli tego wymagamy, to dlatego, że wiemy, iż ma ona w swojej mocy Naszą Miłość i Naszą
Wolę, które My sami umieściliśmy w jej głębi.
Teraz, gdy kocha Nas, ta dawka Naszej miłości zwiększa się i wzrasta, a dusza jeszcze
mocniej odczuwa pragnienie kochania Nas i życia w Woli swego Stwórcy. Jeśli nie kocha
Nas, to ta miłość nie wzrasta, a ludzkie słabości i namiętności niejako nakładają na Naszą
Miłość warstwę popiołu, tak że w końcu nie czuje już potrzeby kochania Nas.
Popiół przykrył i zdusił nasz boski ogień i choć ogień jest, to go nie czuje. Zawsze jednak,
gdy dusza kocha Nas, nie czyni nic innego, jak tylko zdmuchuje popiół. W ten sposób
poczuje żywy ogień płonący w jej piersi i uczyni go tak wielkim, że nie będzie mogła obyć się
bez kochania Nas.
Otóż, córko moja, ponieważ Niepokalana Królowa od pierwszej chwili Swego poczęcia czuła
w sobie miłość Swego Stwórcy i Wolę Naszą działającą w Niej bardziej niż Jej własne życie,
tak bardzo nas umiłowała, że nie straciła ani jednej chwili bez kochania nas.
Kochając nas i kochając nas wciąż na nowo, powiększyła tę dawkę miłości tak bardzo, że
mogła kochać Nas za wszystkich, dawać miłość wszystkim i kochać wszystkich zawsze i
nieustannie.
Powinnaś wiedzieć, że Nasza Miłość jest tak wielka, że jednocześnie z tą dawką miłości
wkładamy w stworzenie ziarno szczęścia(błogości), bo prawdziwe szczęście musi mieć
swoje królewskie miejsce w duszy.
Szczęście zewnętrzne nie może być nazwane prawdziwym błogostanem, jeśli nie mieszka
wewnątrz, raczej zasmuca biednego człowieka i jest jak gwałtowny wiatr, który natychmiast
rozprasza błogostan i prawie nie pozostawia po nim śladów - zamieniając go w ciernie, które
rozżalają człowieka.
Inaczej jest z szczęśliwością, która jest wprowadzana przez Nas: jest ona trwała i zawsze
wzrasta. Co więcej, kochać to znaczy uszczęśliwiać siebie i Nas. Ten, kto nie kocha, nigdy
nie może być szczęśliwy. Ten, kto nie kocha, nie ma zamiaru ani nie ma interesu w czynieniu
dzieł, ani nie czuje (się gotowy do) heroizmu, by czynić komuś dobro.
Ofiara dla niego nie istnieje, co jednak właśnie nadaje najpiękniejsze niuanse miłości. Tak
więc Najświętsza Panna posiadała ocean szczęśliwości, ponieważ posiadała tyle istnień
miłości, ile istnieje stworzeń. Nie tylko to, ale ponieważ Ona nigdy nie czyniła Swojej Woli,
lecz zawsze Moją Wolę, uformowała w Sobie tak wiele istnień Mojej Woli, że może dać
każdej duszy życie miłości i życie Boskiej Woli.

Słusznie więc jest Ona Królową Miłości i Królową Najwyższej Woli. Dlatego Wzniosła
Królowa tak bardzo tęskni za tym, aby przywołać te życia, aby umieścić je w duszach i
ustanowić Królestwo czystej Miłości i Królestwo Naszej Woli.
W ten sposób osiągnie Ona szczyt miłości do swego Stwórcy i szczyt miłości do ludzi i
uczyni im dobro w najwyższym stopniu."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 34; 1 marca 1936)



Samstag der 21. Woche im Jahreskreis (Mt 25,14-30)
„In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Mann, der auf Reisen ging: Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.
Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem
nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab“ (Mt 25,14+15)
… Dann fühlte ich meinen schwachen Intellekt so voll vom Göttlichen Willen, dass ich ihn nicht fassen
konnte und setzte meinen Rundgang in seinen göttlichen Akten fort. Als ich beim Akt der Empfängnis
der Unbefleckten Königin ankam, verstand ich, wie das Höchste Wesen, ehe Es Sie ins Leben rief, so
viel Liebe in Sie eingoss, dass Sie, sobald Sie ihr Leben wahrnahm, den Wunsch empfand, ihren
Schöpfer zu lieben. Sie fühlte in sich selbst jene Liebe, die Sie dann nach außen kundgab.
Da war ich überrascht, und mein geliebter Jesus fügte hinzu: „Meine Tochter, wundere dich nicht. Es
ist unsere Gewohnheit, dass Wir jeder Seele, die Wir ins Dasein treten lassen, eine Dosis, ein
gewisses Maß an Liebe geben und ihr somit einen Teil unserer Göttlichen Substanz verleihen.
Je nach unseren Plänen mit der Seele steigern Wir die Dosis unserer Liebe. So hat jedes Geschöpf in
sich selbst ein Teilchen der Substanz der göttlichen Liebe. Wie könnte es Uns sonst lieben, wenn Wir
nicht [in die Seele etwas] von dem Unsrigen gelegt hätten, damit Wir geliebt werden? Es wäre, als
wollten Wir von ihr erbitten, was sie nicht hat.
Wir wissen schon, dass die Seele nichts aus sich selbst hat, deshalb müssen Wir unsere Liebe und
unseren Willen [in ihr] wie in ein Heiligtum einschließen, um zu verlangen, dass sie Uns liebt und
unseren Willen tut. Wenn Wir das verlangen, dann deshalb, weil Wir wissen, dass sie unsere Liebe
und unseren Willen in ihrer Macht hat, die Wir selbst tief in sie gelegt haben.
Wenn sie Uns nun liebt, steigt diese Dosis unserer Liebe an und nimmt zu, und die Seele fühlt noch
machtvoller das Verlangen, Uns zu lieben und im Willen ihres Schöpfers zu leben. Liebt sie Uns nicht,
dann nimmt die Liebe nicht zu, und die menschlichen Schwächen und Leidenschaften legen
gleichsam eine Ascheschicht über unsere Liebe, sodass sie schließlich kein Bedürfnis mehr verspürt,
Uns zu lieben.
Die Asche hat unser göttliches Feuer zugedeckt und erstickt, und obwohl das Feuer da ist, spürt sie
es nicht. Wann immer die Seele Uns jedoch liebt, tut sie nichts anderes, als die Asche wegzublasen.
So wird sie das lebendige Feuer in ihrer Brust brennen fühlen und es so groß werden lassen, dass sie
nicht sein kann, ohne Uns zu lieben.
Nun, meine Tochter, da die Unbefleckte Königin vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, die
Liebe zu ihrem Schöpfer und unseren in Ihr wirkenden Willen mehr als ihr eigenes Leben in sich
fühlte, liebte Sie Uns so sehr, dass Sie keinen Augenblick verlor, ohne Uns zu lieben.
Indem Sie Uns liebte und wiederliebte, vergrößerte Sie diese Dosis der Liebe so sehr, dass Sie Uns
für alle lieben, allen Liebe geben und alle stets und unaufhörlich lieben konnte.
Du sollst wissen, dass unsere Liebe so groß ist, dass Wir zugleich mit dieser Dosis der Liebe den
Keim der Glückseligkeit in das Geschöpf legten, denn die wahre Glückseligkeit muss ihren
königlichen Platz im Inneren der Seele haben.
Das äußere Glück kann nicht wahre Glückseligkeit genannt werden, wenn es nicht im Inneren wohnt,
vielmehr macht es den armen Menschen traurig und ist wie ein heftiger Wind, der die Seligkeit sofort
zerstreut und kaum deren Spuren zurücklässt – in Dornen verwandelt, die den Menschen verbittern.
Anders ist es mit der Glückseligkeit, die von Uns hineingelegt wird: sie ist dauerhaft und nimmt stets
zu. Zudem bedeutet zu lieben, sich selbst und Uns glücklich zu machen. Wer nicht liebt, kann nie
glücklich sein. Wer nicht liebt, hat keinerlei Absicht noch Interesse, Werke zu vollbringen, noch fühlt
Er [sich bereit zum] Heroismus, um jemandem Gutes zu tun.
Das Opfer existiert für ihn nicht, das doch der Liebe die schönsten Nuancen verleiht. Die Heiligste
Jungfrau besaß also den Ozean der Glückseligkeit, da Sie so viele Leben der Liebe besaß, wie
Geschöpfe existieren. Nicht nur das, sondern da Sie niemals ihren, sondern stets meinen Willen tat,
bildete Sie so viele Leben meines Willens in sich, dass Sie jeder Seele ein Leben der Liebe und ein
Leben des Göttlichen Willens geben kann.
Zu Recht ist Sie also Königin der Liebe und Königin des Höchsten Willens. Deshalb sehnt sich die
Erhabene Königin so sehr danach, diese Leben hervorzubringen, um sie in die Seelen zu legen und
das Reich der reinen Liebe und das Reich unseres Willens zu errichten.
So wird Sie den Gipfel der Liebe zu ihrem Schöpfer erreichen und den Gipfel der Liebe zu den
Menschen und ihnen im Höchstmaß Gutes erweisen.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Vorläufiger
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