
 Środa XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 20,1-16) 

 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? (Mt 20,15) 

 1  Albowiem  królestwo  niebieskie  podobne  jest  do  gospodarza,  który  wyszedł  wczesnym 
 rankiem,  aby  nająć  robotników  do  swej  winnicy.  2  Umówił  się  z  robotnikami  o  denara  za 
 dzień  i  posłał  ich  do  winnicy.  3  Gdy  wyszedł  około  godziny  trzeciej,  zobaczył  innych, 
 stojących  na  rynku  bezczynnie,  4  i  rzekł  do  nich:  "Idźcie  i  wy  do  mojej  winnicy,  a  co  będzie 
 słuszne,  dam  wam".  5  Oni  poszli.  Wyszedłszy  ponownie  około  godziny  szóstej  i  dziewiątej, 
 tak  samo  uczynił.  6  Gdy  wyszedł  około  godziny  jedenastej,  spotkał  innych  stojących  i  zapytał 
 ich:  "Czemu  tu  stoicie  cały  dzień  bezczynnie?"  7  Odpowiedzieli  mu:  "Bo  nas  nikt  nie  najął". 
 Rzekł  im:  "Idźcie  i  wy  do  winnicy!"  8  A  gdy  nadszedł  wieczór,  rzekł  właściciel  winnicy  do 
 swego  rządcy:  "Zwołaj  robotników  i  wypłać  im  należność,  począwszy  od  ostatnich  aż  do 
 pierwszych!"  9  Przyszli  najęci  około  jedenastej  godziny  i  otrzymali  po  denarze.  10  Gdy  więc 
 przyszli  pierwsi,  myśleli,  że  więcej  dostaną;  lecz  i  oni  otrzymali  po  denarze.  11  Wziąwszy  go, 
 szemrali  przeciw  gospodarzowi,  12  mówiąc:  "Ci  ostatni  jedną  godzinę  pracowali,  a 
 zrównałeś  ich  z  nami,  którzyśmy  znosili  ciężar  dnia  i  spiekoty".  13  Na  to  odrzekł  jednemu  z 
 nich:  "Przyjacielu,  nie  czynię  ci  krzywdy;  czy  nie  o  denara  umówiłeś  się  ze  mną?  14  Weź,  co 
 twoje  i  odejdź!  Chcę  też  i  temu  ostatniemu  dać  tak  samo  jak  tobie.  15  Czy  mi  nie  wolno 
 uczynić  ze  swoim,  co  chcę?  Czy  na  to  złym  okiem  patrzysz,  że  ja  jestem  dobry?"  16  Tak 
 ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 

 "Córko  Mojej  Woli,  gdybyś  wiedziała,  jak  wielką  przyjemność  sprawia  Nam  dusza,  gdy 
 wkracza w Naszą Wolę! Można powiedzieć, że ona spieszy ku nam, a my ku niej. 
 Kiedy  spotykamy  się  ze  sobą,  Nasza  Wola  napełnia  ją  światłem;  Nasza  Miłość  ją  całuje, 
 Nasza  Moc  bierze  ją  w  swoje  ramiona,  Nasza  Mądrość  ją  prowadzi,  Nasza  świętość  ją 
 wypełnia  i  kładzie  na  niej  pieczęć,  Nasze  piękno  ją  upiększa,  krótko  mówiąc,  cała  Nasza 
 Istota  ustawia  się  wokół  duszy  w  gotowości,  aby  dać  jej  to,  co  jest  Nasze.  Ale  czy  wiesz 
 dlaczego?  Ponieważ  wtedy,  gdy  wchodzi  w  Naszą  Wolę,  aby  żyć  już  nie  [dłużej]  ze  swojej 
 [woli],  ale  z  Naszej,  otrzymujemy  to,  co  wyszło  od  Nas.  Potem,  kiedy  zauważymy,  jak  to 
 przeznaczenie,  dla  którego  stworzyliśmy  duszę,  jest  zwracane  Nam,  obchodzimy  święto.  Nie 
 ma  piękniejszego  aktu,  nie  ma  bardziej  czarującej  sceny  niż  ta,  gdy  dusza  wchodzi  w  Naszą 
 Wolę.  Odnawiamy  ją  w  Naszym  Boskim  Bycie  i  dajemy  jej  nowe  charyzmaty  miłości,  ilekroć 
 w  Nią  wchodzi.  W  ten  sposób  dusza,  która  mieszka  w  Naszej  Woli,  utrzymuje  nas  w  ciągłym 
 świętowaniu.  Ona  czuje  potrzebę  życia  w  Naszej  Woli,  aby  być  rozpieszczaną  przez  swego 
 Stwórcę,  a  [także]  My  pragniemy  być  rozpieszczani  przez  nią  i  obdarzać  ją  nowymi 
 heroicznymi łaskami i świętością." 
 Jezus  milczał,  a  ja  czułam  się  zanurzona  w  odwiecznej  Woli  i  byłam  zaskoczona,  gdy 
 doznawałam  miłości,  z  jaką  dusze  są  kochane  przez  Boga,  które  żyją  w  Jego  Woli.  Tysiące 



 myśli  przychodziło  mi  do  głowy,  a  mój  ukochany  Jezus  wznowił  swoją  mowę  i  powiedział  do 
 mnie: 
 "Moja  córko,  nie  dziw  się  Moim  Słowom,  zaiste  przekażę  ci  jeszcze  bardziej  zaskakujące 
 rzeczy.  Ale  jakże  pragnę,  aby  wszyscy  się  o  nich  dowiedzieli,  aby  wszyscy  postanowili  żyć 
 w  Mojej  Woli!  Czujesz,  jak  pocieszające  i  piękne  jest  to,  co  Moja  miłość  przynagla  Mnie,  by 
 ci  powiedzieć.  Tak  wielka  jest  ta  Miłość,  że  chcę  ci  powiedzieć,  jak  daleko  się  posuniemy 
 wobec tego, kto żyje w Naszej Woli. 
 Teraz  wiedz  o  tym:  jeśli  dusza  wielokrotnie  i  stanowczo  postanawia  nie  żyć  już  według 
 swojej  woli,  ale  według  Naszej,  jej  imię  zostanie  zapisane  w  Niebie  niezatartymi  literami 
 światła.  Zostanie  wcielona  do  Armii  Niebiańskiej,  jako  dziedziczka  i  córka  Królestwa  Boskiej 
 Woli.  Ale  to  jeszcze  nie  wystarcza  Naszej  Miłości.  Umocnimy  ją  w  dobrym  tak,  że  będzie 
 czuła  grozę  przed  każdym  najmniejszym  grzechem,  że  nie  będzie  już  mogła  popaść  w 
 grzech;  co  więcej,  pozostanie  utwierdzona  w  dobrach,  w  miłości,  w  świętości  itd.  swego 
 Stwórcy i zostanie obdarzona przywilejem Niebian i nie będzie już uważana za wygnańca. 
 A  jeśli  pozostanie  na  ziemi,  będzie  przypominać  duszę  pełniącą  służbę  w  Niebiańskiej  Armii, 
 a  nie  jak  wygnana.  Będzie  miała  do  dyspozycji  wszystkie  dobra  i  będzie  mogła  powiedzieć: 
 "Skoro  Jego  Wola  jest  całkowicie  moja,  to  to,  co  jest  Boże,  jest  moje.  Poczuje  nawet,  że  jest 
 właścicielem  swojego  Stwórcy,  a  ponieważ  nie  działa  już  ze  swoją  wolą,  lecz  z  Moją, 
 wszystkie  bariery,  które  uniemożliwiały  jej  odczuwanie  swojego  Stwórcy,  zostają 
 przełamane. 
 Zniknęły  dystanse,  nie  ma  już  żadnej  odmienności  między  nią  a  Bogiem.  Będzie  czuła 
 się  tak  kochana  przez  swojego  Stwórcę,  że  jej  serce  będzie  miało  wrażenie.  że  pęknie 
 z  miłości  do  Tego,  który  ją  kocha.  Czuć  się  kochanym  przez  BOGA,  to  największa 
 radość, zaszczyt i chwała dla stworzenia. 
 Moja  córko,  nie  dziw  się,  takie  są  Nasze  zamierzenia,  cel,  dla  którego  stworzenie  zostało 
 stworzone,  abyśmy  znaleźli  w  nim  Nasze  Życie,  Naszą  rządzącą  Wolę,  Naszą  Miłość, 
 abyśmy  byli  kochani  i  aby  było  kochane.  Gdyby  tak  nie  było,  całe  stworzenie  byłoby  dziełem 
 niegodnym Nas." 
 Czułam,  że  moje  serce  pęka  z  radości,  gdy  usłyszałam  te  słowa  mojego  ukochanego  Jezusa 
 i  powiedziałam  sobie:  "Czy  to  wszystko,  co  cudowne,  jest  naprawdę  możliwe?"  A  słodki 
 Jezus dodał: 
 "Moja  córko,  czy  to  nie  Ja  jestem  Właścicielem  i  mogę  robić,  i  dawać  co  chcę?  Wystarczy, 
 że  Ja  tego  chcę,  a  wszystko  jest  dokonane.  Również  w  tym  niskim  świecie  ma  miejsce  coś 
 podobnego:  kiedy  człowiek  zaciąga  się  ze  swym  nazwiskiem  do  armii  rządu,  to  ten,  aby 
 mieć  pewność  co  do  niego,  każe  mu  złożyć  przysięgę  wierności  rządowi.  Ta  przysięga  ustala 
 przynależność  do  armii,  a  człowiek  ubiera  się  w  mundur  wojskowy,  aby  był  rozpoznawany 
 przez  wszystkich,  jako  członek  armii.  Gdy  udowodni  umiejętności  i  lojalność,  otrzymuje 
 wynagrodzenie  na  całe  życie.  Z  tym  wynagrodzeniem,  którego  nikt  nie  może  mu  odebrać, 
 niczego mu nie brakuje. 
 Może  mieć  służbę,  która  go  obsłuży,  może  cieszyć  się  wszystkimi  wygodami  życia,  nawet 
 gdy  przejdzie  na  emeryturę.  A  co  dał  rządowi?  Tylko  zewnętrzną  częścią  jego  życia,  która 
 uprawniała  go  do  otrzymania  zapłaty  za  życie.  Natomiast  ten,  kto  oddał  Mi  swoją  wolę  z 
 mocnym  postanowieniem,  oddał  Mi  najszlachetniejszą,  najcenniejszą  część,  czyli  swoją 
 wolę.  Czyniąc  to,  poddał  Mi  wszystko,  co  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  nawet  swój  oddech,  i  w 
 ten  sposób  zasługuje  na  zapisanie  do  Armii  Boga,  aby  wszyscy  uznali  go  za  członka  Naszej 
 Armii. 
 Jak mógłbym pozwolić, by mu czegoś brakowało lub go nie kochać? 
 Gdyby  to  było  możliwe,  byłoby  to  największą  boleścią  dla  Twojego  Jezusa  i  pozbawiłoby 
 Mnie  pokoju,  który  posiadam  z  natury:  mianowicie,  gdybym  Ja  nie  kochał  tej  duszy,  która 



 dała  Mi  wszystko  i  którą  posiadam  z  nieopisaną  miłością,  którą  trzymam  w  Moim  Sercu  i 
 pozwalam prowadzić Moje własne życie." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 34; 28 czerwca 1937). 

 Mittwoch der 20. Woche im Jahreskreis (Mt 20,1-16) 
 „Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will?“ (Mt 20,15) 
 Mein  Flug  im  Göttlichen  Willen  dauert  an.  Ich  fühle  mich  in  seinen  Armen  getragen,  aber  mit 
 solcher  Liebe  und  Zärtlichkeit,  dass  ich  Beschämung  empfinde,  mich  so  sehr  geliebt  und 
 überall  von  seiner  mütterlichen  Güte  umgeben  zu  sehen.  Und  mein  guter  Jesus,  der  seinen 
 kurzen  Besuch  bei  mir  wiederholte,  sprach  mit  einer  Liebe  und  Güte,  dass  mein  Herz  zu 
 brechen glaubte, zu mir: 
 „Meine  Tochter  meines  Wollens,  wenn  du  wüsstest,  welch  großes  Wohlgefallen  Uns  die 
 Seele  bereitet,  wenn  sie  in  unseren  Willen  eintritt!  Man  kann  sagen,  dass  sie  auf  Uns  zueilt 
 und Wir zu ihr. 
 Wenn  Wir  einander  begegnen,  erfüllt  unser  Wille  sie  mit  Licht;  unsere  Liebe  küsst  sie, 
 unsere  Macht  nimmt  sie  auf  den  Arm,  unsere  Weisheit  leitet  sie,  unsere  Heiligkeit  erfüllt  sie 
 und  legt  sich  als  Siegel  auf  sie,  unsere  Schönheit  verschönert  sie,  kurz,  unser  ganzes 
 Wesen  stellt  sich  um  die  Seele  in  der  Bereitschaft  auf,  ihr  von  dem  Unsrigen  zu  geben.  Doch 
 weißt du, warum? 
 Weil  Wir  dann,  wenn  sie  in  unseren  Willen  eintritt,  um  nicht  [mehr]  aus  ihrem  [Willen], 
 sondern  aus  dem  unsrigen  zu  leben,  das  erhalten,  was  aus  Uns  hervorgegangen  ist.  Wenn 
 Wir  dann  merken,  wie  Uns  die  Bestimmung,  für  die  Wir  die  Seele  erschaffen  haben, 
 zurückerstattet wird, feiern Wir ein Fest. 
 Es  gibt  keinen  schöneren  Akt,  keine  bezauberndere  Szene,  als  wenn  die  Seele  in  unseren 
 Willen  eintritt.  Wir  erneuern  sie  in  unserem  Göttlichen  Sein  und  schenken  ihr  neue 
 Charismen der Liebe, sooft sie in Ihn eintritt. 
 So  hält  Uns  die  Seele,  die  in  unserem  Willen  lebt,  beständig  am  Feiern.  Sie  fühlt  das 
 Bedürfnis,  in  unserem  Willen  zu  leben,  um  von  ihrem  Schöpfer  verwöhnt  zu  werden,  und 
 [auch]  Wir  verlangen  danach,  von  ihr  verwöhnt  zu  werden  und  ihr  neue  heroische  Gnaden 
 und Heiligkeit zu schenken.“ 
 Jesus  schwieg,  und  ich  fühlte  mich  in  das  ewige  Wollen  versenkt  und  war  überrascht,  als  ich 
 die  Liebe  empfand,  mit  der  die  Seelen  von  Gott  geliebt  werden,  die  in  seinem  Willen  leben. 
 Tausende  Gedanken  kamen  mir  in  den  Sinn,  und  mein  geliebter  Jesus  nahm  seine  Rede 
 wieder  auf  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  wundere  dich  nicht  über  meine  Worte,  ja  Ich 
 werde dir sogar noch überraschendere Dinge mitteilen. 
 Wie  sehr  wünschte  Ich  aber,  dass  alle  sie  vernehmen,  damit  alle  sich  entschließen,  in 
 meinem  Willen  zu  leben!  Du  spürst,  wie  tröstlich  und  schön  das  ist,  was  meine  Liebe  Mich 
 drängt,  dir  zu  sagen.  So  groß  ist  diese  Liebe,  dass  ich  dir  mitteilen  möchte,  wie  weit  Wir  für 
 den gehen, der in unserem Willen lebt. 
 Wisse  nun  dies:  wenn  sich  die  Seele  wiederholt  und  fest  dazu  entschließt,  nicht  mehr  von 
 ihrem  Willen,  sondern  von  dem  Unsrigen  zu  leben,  so  wird  ihr  Name  mit  unauslöschlichen 
 Buchstaben  aus  Licht  im  Himmel  eingeschrieben.  Sie  wird  in  die  Himmlische  Armee 
 einberufen,  als  Erbin  und  Tochter  des  Reiches  des  Göttlichen  Willens.  Doch  dies  genügt 
 unserer Liebe noch nicht. 
 Wir  befestigen  sie  im  Guten,  dass  sie  einen  derartigen  Schrecken  vor  jeder  geringsten 
 Sünde  empfindet,  dass  sie  nicht  mehr  in  der  Lage  sein  wird,  in  Sünde  zu  fallen;  zudem  wird 
 sie  in  den  Gütern,  in  der  Liebe,  in  der  Heiligkeit  usw.  ihres  Schöpfers  bestätigt  bleiben  und 
 mit  dem  Privileg  der  Himmelsbewohner  beschenkt  sein  und  nicht  mehr  als  eine  Verbannte 
 angesehen werden. 



 Und  wenn  sie  auf  Erden  verbleibt,  wird  sie  einer  Seele  gleichen,  die  ihren  Dienst  im 
 Himmlischen  Heer  leistet,  nicht  einer  Verbannten.  Sie  wird  alle  Güter  zu  ihrer  Verfügung 
 haben  und  kann  sagen:  ‚Da  sein  Wille  ganz  mir  gehört,  gehört  das,  was  Gottes  ist,  mir.’  Sie 
 wird  sich  sogar  als  Besitzerin  ihres  Schöpfers  fühlen,  und  da  sie  nicht  mehr  mit  ihrem  Willen, 
 sondern  mit  dem  Meinen  wirkt,  sind  alle  Barrieren  niedergerissen,  die  sie  daran  hinderten, 
 ihren Schöpfer zu fühlen. 
 Die  Entfernungen  sind  verschwunden,  es  gibt  keine  Unähnlichkeit  mehr  zwischen  ihr  und 
 Gott.  Sie  wird  sich  von  ihrem  Schöpfer  so  sehr  geliebt  fühlen,  dass  ihr  Herz  vor  Liebe  zu 
 Dem,  der  sie  liebt,  zu  brechen  glaubt.  Sich  von  Gott  geliebt  zu  fühlen,  ist  die  größte  Freude, 
 Ehre und Herrlichkeit für das Geschöpf. 
 Meine  Tochter,  wundere  dich  nicht,  dies  sind  unsere  Absichten,  der  Zweck,  wofür  das 
 Geschöpf  erschaffen  wurde,  dass  Wir  in  ihm  unser  Leben,  unseren  herrschenden  Willen, 
 unsere  Liebe  finden,  um  geliebt  zu  werden  und  es  zu  lieben.  Wäre  das  nicht  so,  dann  wäre 
 die ganze Schöpfung ein Werk, das Unser nicht würdig ist.“ 
 Ich  fühlte,  wie  mein  Herz  vor  Freude  zersprang,  als  ich  diese  Worte  meines  geliebten  Jesus 
 hörte  und  sagte  mir:  ‚Ist  all  dieses  Wunderbare  wirklich  möglich?’  Und  der  süße  Jesus  fügte 
 hinzu: 
 „Meine  Tochter,  bin  Ich  nicht  der  Eigentümer  und  kann  tun  und  geben,  was  Ich  will?  Es 
 genügt,  wenn  Ich  es  will,  und  alles  ist  erledigt.  Auch  in  d[ies]er  niedrigen  Welt  gibt  es 
 Ähnliches:  wenn  ein  Mann  sich  mit  seinem  Namen  in  die  Armee  der  Regierung  einschreibt, 
 so lässt diese, um sich seiner sicher zu sein, ihn den Treueeid auf die Regierung schwören. 
 Dieser  Eid  bewirkt  die  Verbundenheit  mit  dem  Heer,  und  der  Mann  kleidet  sich  in  eine 
 Militäruniform,  sodass  er  von  allen  als  Armeeangehöriger  erkannt  wird.  Wenn  er  Fähigkeit 
 und  Treue  bewiesen  hat,  bekommt  er  den  Sold  auf  Lebenszeit.  Mit  diesem  Sold,  den  ihm 
 niemand nehmen kann, fehlt es ihm an nichts. 
 Er  kann  Diener  haben,  die  ihn  bedienen,  er  kann  alle  Annehmlichkeiten  des  Lebens 
 genießen,  auch  dann,  wenn  er  sich  in  den  Ruhestand  zurückzieht.  Und  was  hat  er  der 
 Regierung  gegeben?  Es  ist  nur  der  äußere  Teil  seines  Lebens,  der  ihn  dazu  berechtigt  hat, 
 lebenslängliche Bezahlung zu erhalten. 
 Wer  Mir  hingegen  mit  festem  Entschluss  seinen  Willen  gegeben  hat,  hat  Mir  den  edelsten, 
 kostbarsten  Teil  gegeben,  nämlich  seinen  Willen.  Damit  hat  er  Mir  das  ganze  Innere  und 
 Äußere  übergeben,  sogar  den  Atem,  und  hat  somit  verdient,  in  die  Armee  Gottes 
 eingeschrieben  zu  werden,  sodass  ihn  alle  als  Angehörigen  unseres  Heeres  erkennen.  Wie 
 könnte Ich es ihm an etwas fehlen lassen oder ihn nicht lieben? 
 Wenn  das  möglich  wäre,  so  wäre  dies  für  deinen  Jesus  der  größte  Schmerz  und  hätte  Mir 
 den  Frieden  geraubt,  den  Ich  von  Natur  aus  besitze:  wenn  Ich  nämlich  jene  Seele  nicht 
 lieben  würde,  die  Mir  alles  gegeben  hat  und  die  Ich  mit  unbeschreiblicher  Liebe  besitze,  die 
 Ich  in  meinem  Herzen  bewahre  und  mein  eigenes  Leben  führen  lasse.“  (aus  „Das  Buch  des 
 Himmels“; DI Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 34; 28. Juni 1937) 


