
 Wtorek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 19,23-30) 

 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga 
 wszystko jest możliwe». (Mt 19,26) 

 22 Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
 23  Jezus  zaś  powiedział  do  swoich  uczniów:  «Zaprawdę,  powiadam  wam:  Bogaty  z  trudnością 
 wejdzie  do  królestwa  niebieskiego,  24  Jeszcze  raz  wam  powiadam:  Łatwiej  jest  wielbłądowi  przejść 
 przez  ucho  igielne  niż  bogatemu  wejść  do  królestwa  niebieskiego».  25  Gdy  uczniowie  to  usłyszeli, 
 przerazili  się  bardzo  i  pytali:  «Któż  więc  może  się  zbawić?»  26  Jezus  spojrzał  na  nich  i  rzekł:  «U  ludzi 
 to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». 
 27  Wtedy  Piotr  rzekł  do  Niego:  «Oto  my  opuściliśmy  wszystko  i  poszliśmy  za  Tobą,  cóż  więc 
 otrzymamy?»  28  Jezus  zaś  rzekł  do  nich:  «Zaprawdę,  powiadam  wam:  Przy  odrodzeniu,  gdy  Syn 
 Człowieczy  zasiądzie  na  swym  tronie  chwały,  wy,  którzy  poszliście  za  Mną,  zasiądziecie  również  na 
 dwunastu  tronach,  sądząc  dwanaście  pokoleń  Izraela.  29  I  każdy,  kto  dla  mego  imienia  opuści  dom, 
 braci  lub  siostry,  ojca  lub  matkę,  dzieci  lub  pole,  stokroć  tyle  otrzyma  i  życie  wieczne  odziedziczy.  30 
 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 

 Tymczasem  pomyślałam  sobie:  "Nadejście  Królestwa  Woli  Bożej  wydaje  mi  się  niemożliwe". 
 Jak  może  nadejść,  gdy  zło  mnoży  się  w  przerażający  sposób?  Ale  te  słowa  wzbudziły 
 niezadowolenie mojego słodkiego Jezusa i rzekł do mnie: 
 "Moja  błogosławiona  córko,  jeśli  w  to  wątpisz,  to  nie  wierzysz  i  nie  uznajesz  Mojej  Mocy, 
 która  przecież  nie  ma  granic  i  może  uczynić  wszystko,  jeśli  Ja  tego  zechcę.  Musisz  wiedzieć, 
 że  kiedy  stworzyliśmy  człowieka,  umieściliśmy  w  nim  Nasze  życie,  on  był  Naszym 
 (za)mieszkaniem.  Jeśli  więc  nie  zabezpieczymy  tego  Naszego  Życia  wraz  z  jego 
 wspaniałością  i  panowaniem,  z  Naszym  pełnym  tryumfem,  dając  znać  człowiekowi,  że 
 mieszkamy  w  tym  mieszkaniu  i  że  może  on  czuć  się  zaszczycony,  że  jest  pod  panowaniem  i 
 zamieszkały  przez  Boga;  jeśli  więc  tego  nie  uczynimy,  oznacza  to,  że  Nasza  Moc  jest 
 ograniczona, jej możliwości nie są nieskończone. 
 Ci,  którzy  nie  mają  siły,  by  ocalić  siebie,  są  jeszcze  mniej  zdolni  do  ocalenia  innych.  Raczej 
 prawdziwe  dobro,  bezgraniczna  moc,  służy  najpierw  do  zbawienia  siebie,  a  potem  przepływa 
 na innych. 
 Tak  więc,  kiedy  przyszedłem  na  ziemię,  aby  cierpieć  i  umrzeć,  chciałem  zbawić 
 człowieka, to znaczy zabezpieczyć Moje zamieszkanie. 
 Czy  nie  wydawałoby  się  to  dziwne  również  tobie,  że  podczas  gdy  Ja  zabezpieczyłem  to 
 miejsce  zamieszkania,  to  Ja,  jako  jego  właściciel  i  mieszkaniec,  byłbym  bez  jego  praw,  bez 
 panowania  i  niezdolny  do  zapewnienia  Sobie  bezpieczeństwa?  O  nie,  nie,  Moja  córko! 
 Byłoby  to  absurdalne  i  sprzeczne  z  porządkiem  Naszej  nieskończonej  mądrości. 



 Odkupienie  i  Królestwo  Mojej  Woli  są  (całkiem)  jednym  i  nierozerwalnie  ze  sobą 
 związane. 
 Moje  przyjście  na  ziemię  przyniosło  Odkupienie  człowieka,  a  jednocześnie  miało  na  celu 
 ustanowienie  Królestwa  Mojej  Woli,  abym  mógł  ocalić  Siebie  i  odzyskać  Moje  prawa,  które 
 słusznie należą do Mnie jako Stwórcy. 
 W  Odkupieniu  poddałem  się  tak  wielu  upokorzeniom,  niesłychanym  cierpieniom,  a  nawet 
 śmierci  krzyżowej,  poddałem  się  wszystkiemu,  aby  doprowadzić  Moje  mieszkanie  do 
 bezpiecznego  stanu  i  przywrócić  mu  cały  blask,  piękno  i  chwałę,  z  jakim  je  ustanowiłem,  aby 
 na nowo stało się Mnie godne.; 
 Kiedy  wydawało  się,  że  wszystko  jest  skończone  i  Moi  wrogowie  odczuwali  satysfakcję  z 
 Mojej  śmierci,  Moja  nieskończona  Moc  przywołała  Moje  Człowieczeństwo  z  powrotem  do 
 życia.  A  wraz  ze  Zmartwychwstaniem  wszystko  zmartwychwstało  wraz  ze  Mną:  stworzenia, 
 Moje cierpienia i dobra, które dla nich nabyłem. 
 Jak  Moje  Człowieczeństwo  zwyciężyło  nad  śmiercią,  tak  również  Moja  Wola 
 zmartwychwstała  i  triumfowała  w  duszach,  w  których  oczekuje  Swojego  Królestwa.  Gdyby 
 Moje  Człowieczeństwo  nie  zmartwychwstało  i  gdybym  nie  posiadał  tej  Mocy,  Odkupienie  nie 
 dokonałoby się i można by było wątpić, czy było ono dziełem Boga. 
 To  Moje  Zmartwychwstanie  ujawniło,  kim  Jestem  i  zapieczętowało  wszystkie  skarby,  które 
 przyszedłem przynieść na ziemię. 
 W  ten  sposób  Moja  Boska  Wola  będzie  podwójną  pieczęcią,  przekazaniem  duszom  swego 
 Królestwa,  które  posiadało  Moje  Człowieczeństwo;  tym  szczególniej,  że  w  Moim 
 Człowieczeństwie uformowałem dla dusz to Królestwo Mojej Boskiej Woli. 
 Dlaczego  więc  nie  miałbym  im  tego  przyznać?  Jest  to  co  najwyżej  kwestia  czasu,  ale  dla 
 Nas  czasy  są  jak  jeden  punkt.  Nasza  Moc  dokona  tak  wielkich  cudów,  obsypując  człowieka 
 nowymi  łaskami,  nową  miłością  i  nowym  światłem,  że  Nasze  zamieszkania  rozpoznają  Nas  i 
 dobrowolnie  i  spontanicznie  oddadzą  Nam  panowanie.  Wtedy  Nasze  Życie  będzie  miało 
 zapewnione pełne prawa w człowieku. 
 Z  czasem  zobaczysz,  co  Moja  Moc  jest  w  stanie  uczynić  i  czego  dokona,  jak  umie 
 zdobyć  wszystko  i  przezwyciężyć  najbardziej  opornych  buntowników.  Kto  może  się 
 oprzeć  Mojej  Mocy?  Jednym  tchnieniem  obalam  wszystko,  niweczę  i  przywracam 
 wszystko,  jak  mi  się  podoba.  Módl  się  więc  i  niech  rozbrzmiewa  twoje  nieustanne 
 wołanie:  'Niech  przyjdzie  Królestwo  Twojego  Fiat  i  niech  Twoja  Wola  spełnia  się  na 
 ziemi, tak jak i w niebie'". 
 (  z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku  prywatnego -  Tom 33; 31 maja 1935) 

 Dienstag der 20. Woche im Jahreskreis (Mt 19,23-30) 
 „Jesus  sah  sie  an  und  sagte  zu  ihnen:  Für  Menschen  ist  das  unmöglich,  für  Gott  aber  ist  alles 
 möglich.“ (Mt 19,26) 
 …  Indessen  dachte  ich  mir:  ‚Das  Kommen  des  Reiches  des  Göttlichen  Willens  scheint  mir  unmöglich. 
 Wie  kann  es  kommen,  wenn  die  Übel  auf  erschreckende  Weise  überhandnehmen?’  Diese  Worte  aber 
 erregten den Unmut meines süßen Jesus, und Er sagte zu mir: 
 „Meine  gesegnete  Tochter,  wenn  du  daran  zweifelst,  glaubst  du  nicht  an  meine  Macht  und  erkennst 
 sie  nicht  an,  die  doch  keine  Grenzen  hat  und  alles  kann,  wenn  Ich  es  will.  Du  sollst  wissen,  dass  Wir 
 bei der Erschaffung des Menschen unser Leben in ihn legten, er war unsere Wohnstätte. 
 Wenn  Wir  nun  dieses  unser  Leben  nicht  mit  seiner  Zierde  und  Herrschaft,  mit  unserem  vollen  Triumph 
 in  Sicherheit  bringen,  indem  Wir  dem  Menschen  bekanntmachen,  dass  Wir  in  dieser  Wohnung  leben, 
 und  er  sich  geehrt  fühlen  möge,  von  einem  Gott  beherrscht  und  bewohnt  zu  sein;  wenn  Wir  also  das 
 nicht  tun,  bedeutet  dies,  dass  unsere  Macht  begrenzt,  ihr  Vermögen  nicht  unendlich  ist.  Wer  nicht  die 
 Macht hat, sich selbst zu retten, kann noch viel weniger die anderen retten. 



 Vielmehr  dient  aber  das  wahre  Gute,  die  grenzenlose  Macht  zuerst  dazu,  sich  selbst  zu  retten  und 
 dann  fließt  sie  in  die  anderen  über.  Nun,  als  Ich  auf  die  Erde  kam,  um  zu  leiden  und  zu  sterben,  wollte 
 Ich den Menschen, d.h. meine Wohnstätte, in Sicherheit bringen. 
 Würde  es  nicht  auch  dir  befremdlich  scheinen,  dass,  während  Ich  die  Wohnung  in  Sicherheit  brachte, 
 Ich  als  ihr  Besitzer  und  Bewohner,  ohne  seine  Rechte,  ohne  Herrschaft  und  unvermögend  sein  sollte, 
 Mich  selbst  in  Sicherheit  zu  bringen?  Ach  nein,  nein,  meine  Tochter!  Dies  wäre  absurd  und  gegen  die 
 Ordnung unserer unendlichen Weisheit gewesen. 
 Die  Erlösung  und  das  Reich  meines  Willens  sind  ganz  eins  und  unzertrennlich  miteinander 
 verbunden.  Mein  Kommen  auf  die  Erde  bewirkte  die  Erlösung  des  Menschen  und  sollte  zugleich  das 
 Reich  meines  Willens  errichten,  damit  Ich  Mich  selbst  rette  und  Mir  meine  Rechte  wieder  nehme,  die 
 Mir als Schöpfer mit Recht gebühren. 
 Ich  unterwarf  Mich  in  der  Erlösung  so  vielen  Demütigungen,  unerhörten  Leiden,  ja  sogar  dem 
 Kreuzestod  und  unterzog  Mich  allem,  um  meine  Wohnung  in  Sicherheit  zu  bringen  und  die  ganze 
 Pracht,  Schönheit  und  Herrlichkeit  wiederherzustellen,  mit  der  Ich  sie  errichtet  hatte,  damit  sie  von 
 neuem Meiner würdig sei. – 
 Als  nun  alles  zu  Ende  schien  und  meine  Feinde  Genugtuung  über  meinen  Tod  empfanden,  da  rief 
 meine  grenzenlose  Macht  meine  Menschheit  wieder  zum  Leben.  Und  mit  der  Auferstehung  erstand 
 alles  zugleich  mit  Mir  wieder  auf:  die  Geschöpfe,  meine  Leiden  und  die  Güter,  die  Ich  für  sie  erworben 
 hatte. 
 Wie  meine  Menschheit  über  den  Tod  triumphierte,  so  erstand  auch  mein  Wille  wieder  auf  und 
 triumphierte  in  den  Seelen,  in  denen  Er  sein  Reich  erwartet.  Wäre  meine  Menschheit  nicht 
 auferstanden  und  hätte  Ich  diese  Macht  nicht  besessen,  so  wäre  die  Erlösung  gescheitert  und  man 
 hätte daran zweifeln können, ob es das Werk eines Gottes wäre. 
 Es  war  meine  Auferstehung,  die  zu  erkennen  gab,  wer  Ich  war,  und  die  alle  Schätze  besiegelte,  die 
 auf  Erden  zu  bringen  Ich  gekommen  war.  So  wird  mein  Göttlicher  Wille  das  doppelte  Siegel  sein,  die 
 Übertragung  seines  Reiches,  das  meine  Menschheit  besaß,  in  die  Seelen;  zumal  Ich  ja  für  die  Seelen 
 dieses Reich meines Göttlichen Willens in meiner Menschheit gebildet hatte. 
 Warum  also  sollte  Ich  es  ihnen  nicht  gewähren?  Es  ist  höchstens  eine  Frage  der  Zeit,  doch  für  Uns 
 sind  die  Zeiten  wie  ein  einziger  Punkt.  Unsere  Macht  wird  so  große  Wunder  wirken  und  den 
 Menschen  mit  neuen  Gnaden,  neuer  Liebe  und  neuem  Licht  überhäufen,  dass  unsere  Wohnstätten 
 Uns erkennen und Uns freiwillig und spontan die Herrschaft überlassen werden. 
 Dann  wird  unser  Leben  mit  seinen  vollen  Rechten  im  Menschen  sichergestellt  sein.  Mit  der  Zeit  wirst 
 du  sehen,  was  meine  Macht  zu  tun  vermag  und  tun  kann,  wie  sie  alles  zu  erobern  versteht  und  die 
 verstocktesten  Rebellen  überwältigen  kann.  Wer  kann  je  meiner  Macht  widerstehen?  Mit  einem 
 einzigen  Hauch  werfe  Ich  alles  nieder,  vernichte  und  stelle  alles  wieder  her,  wie  es  Mir  am  besten 
 gefällt. 
 Bete  daher  und  lass  deinen  ständigen  Ruf  erschallen:  ‚Es  komme  das  Reich  deines  Fiat,  und  dein 
 Wille  geschehe  wie  im  Himmel  so  auf  Erden.’“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Irmengard  Haslinger  – 
 Für den privaten Gebrauch – Band 33; 31. Mai 1935) 


