
 Wtorek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 14, 22-36) 

 “Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 
 «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14,30) 

 ...  "Moja  córko,  Moja  Wola  jest  życiem  i  ruchem  wszystkiego.  Ale  czy  wiesz,  kto  kontynuuje 
 Jej  ruch  i  wznosi  się  w  Mojej  wiecznej  Woli  w  taki  sposób,  że  podobnie  jak  Ona  wędruje  w 
 sferze wieczności i jest tam, gdzie Ona jest, czyniąc to, co Ona czyni? 
 Dusza,  która  oddała  się  całkowicie  Mojej  Woli!  Oddanie  się  daje  duszy  skrzydła  do  lotu 
 razem  z  Moją  Wolą;  jeśli  dusza  już  się  nie  oddaje,  jej  lot  się  urywa,  a  skrzydła  zostają 
 zniszczone.  W  ten  sposób  wszyscy  odczuwają  ruch,  życie  Mojej  Woli,  ponieważ  nie  ma 
 ruchu,  który  nie  pochodziłby  ode  Mnie,  a  jednak  wszyscy  pozostają  w  punkcie,  w  którym  się 
 znajdują.  Tylko  ten,  kto  zachowuje  skrzydła  oddania  się  Mnie  i  podąża  tą  samą  drogą,  co 
 Moja  Wola,  wznosi  się  ponad  wszystko,  czy  to  w  niebie,  czy  na  ziemi,  wkracza  w  sferę 
 wieczności,  wędruje  pośród  trzech  Osób  Boskich,  przenika  do  Ich  najintymniejszych  miejsc 
 ukrycia i jest świadomy Ich tajemnic, i Ich błogości. 
 Jest  to  podobne  do  maszyny,  w  środku  której  znajduje  się  główne  koło,  a  wokół  niego  wiele 
 innych  małych  trybików,  które  są  przymocowane;  kiedy  pierwsze  koło  się  porusza,  wszystkie 
 zaczynają  się  poruszać,  ale  nigdy  nie  docierają  tak  daleko,  aby  dotknąć  pierwszego  koła,  ani 
 nie wiedzą, co ono robi lub jakie towary zawiera. 
 Ale  jest  jeszcze  jeden  inny  trybik,  który  nie  jest  sztywno  zamocowany:  za  pomocą 
 mechanizmu,  porusza  się  on  stale  wokół  wszystkich  trybików,  tylko  po  to,  by  znaleźć  się  w 
 każdym  ruchu  pierwszego  koła  i  rozpocząć  swój  obrót  na  nowo;  otóż  ten  wędrujący  trybik 
 wie,  co  znajduje  się  w  pierwszym  kole  i  ma  udział  w  zawartych  w  nim 
 dobrodziejstwach  .  Zatem,  głównym  kołem  jest  Moja  Wola,  stałymi  trybikami  są  dusze 
 oddane  samym  sobie,  co  czyni  je  nieruchomymi  w  dobrym;  ruchomym  trybikiem  jest 
 dusza, która żyje w Mojej Woli, a mechanizmem jest całkowite oddanie się Mnie. 
 Dlatego  każdy  brak  oddania  się  Mnie  jest  obrotem,  który  tracisz  w  sferze  wieczności. 
 Gdybyś wiedziała, co to znaczy stracić jeden wieczny obrót!"... 
 (z "Księgi Nieba"; dr Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 16; 2 lutego 1924). 

 Dienstag der 18. Woche im Jahreskreis (Mt 14,22-36) 
 „Als  er  aber  sah,  wie  heftig  der  Wind  war,  bekam  er  Angst  und  begann  unterzugehen.  Er 
 schrie: Herr, rette mich“ (Mt 14,30) 
 …  „Meine  Tochter,  mein  Wille  ist  das  Leben  und  die  Bewegung  von  allem.  Doch  weißt  du,  wer  seine 
 Bewegung  fortsetzt  und  sich  in  meinem  ewigen  Willen  aufschwingt,  auf  eine  Art,  dass  er  so  wie  Er,  in 
 der  Sphäre  der  Ewigkeit  umherwandert,  und  sich  dort  befindet,  wo  Er  sich  befindet,  und  tut,  was 
 immer Er tut? 
 Die  Seele,  die  sich  ganz  meinem  Willen  hingegeben  hat!  Die  Hingabe  reicht  der  Seele  die  Flügel,  um 
 gemeinsam  mit  meinem  Willen  zu  fliegen;  gibt  sich  die  Seele  nicht  mehr  hin,  so  bricht  ihr  Flug  ab  und 
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 die  Flügel  sind  zerstört.  So  fühlen  alle  die  Bewegung,  das  Leben  meines  Willens,  da  es  keine 
 Bewegung gibt, die nicht von Mir ausginge, doch bleiben sie alle an dem Punkt stehen, wo sie sind. 
 Nur  wer  die  Flügel  der  Hingabe  an  Mich  bewahrt  und  dem  gleichen  Pfad  wie  mein  Wille  folgt,  der 
 schwebt  über  allem,  sei  es  im  Himmel  oder  auf  der  Erde,  tritt  in  die  Sphäre  der  Ewigkeit  ein,  wandert 
 unter  den  drei  Göttlichen  Personen  umher,  dringt  in  ihre  intimsten  Verstecke  ein  und  ist  ihrer 
 Geheimnisse und ihrer Seligkeiten gewahr. 
 Es  ist  ähnlich  wie  eine  Maschine,  in  deren  Mitte  sich  das  Hauptrad  befindet,  und  um  dieses  herum 
 viele  andere  kleine  Rädchen,  die  fixiert  sind;  wenn  sich  das  erste  Rad  bewegt,  beginnen  sich  alle  zu 
 bewegen,  doch  sie  kommen  nie  so  weit,  das  erste  Rad  zu  berühren,  noch  wissen  sie,  was  es  tut  oder 
 welche Güter es enthält. 
 Da  gibt  es  aber  noch  ein  anderes  Rädchen,  das  nicht  starr  fixiert  ist:  mittels  eines  Mechanismus 
 bewegt  es  sich  ständig  um  alle  Rädchen  herum,  um  sich  dann  in  jeder  Bewegung  des  ersten  Rades 
 wiederzufinden  und  von  neuem  seine  Umdrehung  zu  beginnen;  nun,  dieses  umher  wandernde 
 Rädchen kennt das, was im ersten Rad ist und nimmt am Nutzen teil, den es enthält. 
 Nun  gut,  das  Hauptrad  ist  mein  Wille,  die  festen  Rädchen  sind  die  Seelen,  die  an  sich  selbst 
 hingegeben  sind,  was  sie  unbeweglich  im  Guten  macht;  das  bewegliche  Rädchen  ist  die  Seele,  die  in 
 meinem Willen lebt, und der Mechanismus ist die Ganzhingabe an Mich. 
 So  ist  jeder  Mangel  an  Hingabe  an  Mich  eine  Umdrehung,  die  du  in  der  Sphäre  der  Ewigkeit  verlierst. 
 Wenn  du  wüsstest,  was  es  bedeutet,  eine  ewige  Umdrehung  zu  verlieren!“…  (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  16;  2.  Februar 
 1924) 
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