
 UROCZYSTOŚĆ ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, 
 PATRONKI EUROPY (J 4,19-24) 

 Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 20 Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu 
 na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 21 Odpowiedział 
 jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie 
 będziecie czcili Ojca. 22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
 zbawienie bierze początek od Żydów. 23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to 
 prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć 
 Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i 
 prawdzie». 

 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 
 będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce 

 mieć Ojciec. (Mt 4, 23) 

 Odprawiałam  swoje  zwykłe  modlitwy,  a  oddając  się  bez  reszty  w  ramiona  Najwyższej  Woli, 
 czyniłam  z  wiarą  adorację  Boskiego  Majestatu  w  Jej  Woli.  Wtedy  mój  Jezus  poruszył  się  we 
 mnie,  wziął  moją  biedną  duszę  w  swoje  ramiona,  uniósł  ją  między  niebem  a  ziemią  i  razem 
 ze  mną  oddał  cześć  Najwyższej  Istocie;  potem  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  prawdziwa  i 
 doskonała  adoracja  jest  doskonałą  zgodnością  jedności  Woli  Bożej  z  duszą.  Im  bardziej 
 dusza  czyni  swoją  wolę  "jedną"  z  Wolą  swego  Stwórcy,  tym  pełniejsze  i  doskonalsze  jest  jej 
 uwielbienie. 
 Gdy  wola  ludzka  nie  stanowi  jedności  z  Boską  -  a  tym  bardziej,  gdy  jest  daleko  od  Boga  - 
 nie  można  jej  nazwać  adoracją  ,  lecz  jej  cieniem,  albo  bezbarwnym  cieniem,  który  nie 
 pozostawia nawet śladu. 
 Jeśli  ludzka  wola  nie  jest  gotowa  na  pocałunek  Jedności  Najwyższej  Woli,  modlitwa,  zamiast 
 czcią, może stać się obrazą i pogardą. 
 Pierwszym  aktem  czci  jest  uznanie  woli  Stwórcy  w  celu  jej  wypełnienia,  a  jeśli  tak  nie  jest,  to 
 czci się słowami - ale obraża się i znieważa Go czynami. 
 Jeśli  chcesz  poznać  prawdziwy  i  doskonały  wzór  uwielbienia,  wejdź  ze  Mną  pomiędzy  Trzy 
 Osoby Boskie..." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki,  przetłumaczony  z  włoskiego  przez  Grupę 
 Studyjną  św.  Hannibala  di  Francia  -  DI  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom 
 16; 13 maja 1924) 
 -------------------- 

 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 
 Duchu i prawdzie».  (Jan 4,24) 

 Byłam  dalej  w  moim  zwykłym  stanie,  gdy  przez  kilka  chwil  widziałam  Najświętszego  Jezusa 
 z  Krzyżem  na  ramionach,  kiedy  spotykał  się  ze  swoją  Najświętszą  Matką.  Powiedziałam  do 
 Niego:  "Panie, co robiła Twoja Matka w tym tak ogromnie bolesnym spotkaniu?". 



 Odpowiedział:  "Moja  córko,  ona  nie  dokonała  nic  innego,  jak  tylko  bardzo  głębokiego  i 
 prostego  aktu  adoracji.  A  że  akt  im  prostszy,  tym  łatwiej  jednoczy  się  z  Bogiem,  który  jest 
 najprostszym  Duchem,  więc  w  tym  akcie  przelała  się  we  Mnie  i  kontynuowała  to,  co  Ja  sam 
 w sobie czyniłem. 
 To  mnie  bardzo  uradowało  -  bardziej  niż  gdyby  zrobiła  coś  większego  -  ponieważ 
 prawdziwy  duch  adoracji  jest  taki:  stworzenie  unicestwia  się  i  znajduje  się  w  sferze 
 Boskiej, wielbiąc wszystko, co czyni Bóg i jednocząc się z Nim. 
 Czy  uważasz,  że  jest  to  prawdziwe  uwielbienie,  gdy  usta  oddają  cześć  ale  duch  jest  gdzie 
 indziej,  albo  gdy  duch  oddaje  cześć  ale  wola  jest  daleko  ode  mnie?  Albo  kiedy  jedna 
 umiejętność(człowieka) mnie czci, a inne są nieuporządkowane? 
 Nie,  Ja  chcę  wszystkiego  dla  Siebie  i  wszystkiego  tego,  co  dałem  stworzeniu  we  Mnie.  To 
 jest największy akt czci i adoracji, jaki stworzenie może Mi ofiarować." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 6; 17 grudnia 1903) 

 FEST  DER  HL.  THERESIA  BENEDICTA  VOM  KREUZ,  SCHUTZPATRONIN  EUROPAS  (Joh  4, 
 19-24) 
 „Aber  die  Stunde  kommt,  und  sie  ist  schon  da,  zu  der  die  wahren  Beter  den  Vater  anbeten 
 werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden“ (Joh 4,23) 
 Ich  verrichtete  meine  gewohnten  Gebete,  und  während  ich  mich  ganz  den  Armen  des  Höchsten 
 Willens  hingab,  machte  ich  die  Meinung,  die  göttliche  Majestät  in  ihrem  Willen  anzubeten.  Da 
 bewegte  sich  mein  Jesus  in  meinem  Inneren,  nahm  meine  arme  Seele  in  seine  Arme,  erhob  sie 
 zwischen  Himmel  und  Erde,  und  betete  gemeinsam  mit  mir  das  Höchste  Sein  an;  dann  sprach  Er  zu 
 mir: 
 „Meine  Tochter,  die  wahre  und  vollkommene  Anbetung  ist  die  vollkommene  Übereinstimmung  der 
 Einheit  des  Willens  Gottes  mit  der  Seele.  Je  mehr  die  Seele  ihren  Willen  mit  dem  ihres  Schöpfers  zu 
 ‚einem‘ macht, umso vollständiger und vollkommener ist ihre Anbetung. 
 Wenn  der  menschliche  Wille  nicht  eins  mit  dem  Göttlichen  ist  –  und  noch  mehr,  wenn  er  von  Gott  weit 
 weg  ist  –  kann  man  das  nicht  Anbetung  nennen,  sondern  einen  Schatten  davon,  oder  eine  farblose 
 Schattierung,  die  nicht  einmal  eine  Spur  zurücklässt.  Wenn  der  menschliche  Wille  nicht  für  den  Kuss 
 der  Einheit  des  Höchsten  Willens  bereit  ist,  könnte  das  Gebet  statt  einer  Anbetung  zu  einer 
 Beleidigung und Verachtung werden. 
 Der  erste  Akt  der  Anbetung  besteht  darin,  den  Willen  des  Schöpfers  anzuerkennen,  um  ihn  zu 
 erfüllen,  und  wenn  das  nicht  der  Fall  ist,  betet  man  mit  Worten  an  –  aber  beleidigt  und  beschimpft  Ihn 
 mit Taten  . 
 Willst  du  das  wahre  und  vollkommene  Vorbild  der  Anbetung  kennenlernen,  dann  komm  mit  Mir  in  die 
 Mitte der Drei Göttlichen Personen.”… 
 (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  16;  13. 
 Mai 1924) 
 „Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten“ (Joh 4,24) 
 Ich  war  weiter  in  meinem  gewöhnlichen  Zustand,  da  sah  ich  wenige  Augenblicke  lang  den 
 gebenedeiten  Jesus  mit  dem  Kreuz  auf  seinen  Schultern,  als  Er  gerade  seiner  Heiligsten  Mutter 
 begegnete. Ich sagte zu Ihm: „Herr, was tat deine Mutter bei dieser so leidvollen Begegnung?“ 
 Er  erwiderte:  „Meine  Tochter,  sie  vollbrachte  nichts  anderes  als  einen  sehr  tiefen  und  einfachen  Akt 
 der  Anbetung.  Und  da  ein  Akt,  je  einfacher  er  ist,  sich  umso  leichter  mit  Gott  vereinigt,  Der  höchst 
 einfacher  Geist  ist,  so  goss  sie  sich  in  diesem  Akt  selbst  in  Mich  ein  und  setzte  fort,  was  Ich  selbst  in 
 meinem Inneren wirkte. 
 Das  gefiel  Mir  so  sehr  –  mehr,  als  hätte  sie  irgendetwas  Größeres  getan  –  denn  der  wahre  Geist  der 
 Anbetung  besteht  darin:  Das  Geschöpf  vernichtet  sich  und  befindet  sich  in  der  Göttlichen  Sphäre  und 
 betet alles an, was Gott tut und vereinigt sich mit Ihm. 
 Denkst  du,  dass  es  wahre  Anbetung  ist,  wenn  der  Mund  anbetet,  der  Geist  aber  anderswo  ist,  oder 
 wenn  der  Geist  anbetet,  doch  der  Wille  weit  weg  von  mir  ist?  Oder  wenn  eine  Fähigkeit  [des 
 Menschen] Mich anbetet, und die anderen alle ungeordnet sind? 
 Nein,  Ich  möchte  alles  für  Mich,  und  alles,  was  Ich  dem  Geschöpf  in  Mir  gegeben  habe.  Dies  ist  der 
 größte  Akt  der  Verehrung  und  Anbetung,  den  das  Geschöpf  Mir  darbringen  kann.“  (aus  „Das  Buch 
 des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 6; 17. Dezember 1903) 


