
 Poniedziałek XXV tydzień  Okresu Zwykłego (Łk 8,16-18) 

 "...Bo temu, kto ma, będzie dodane...". (Łk 8:18) 

 Odbywałam  swoją  wędrówkę  po  Stworzeniu  i  Odkupieniu.  Moja  mała  inteligencja  zatrzymała 
 się  w  tym  miejscu,  gdy  wdzięczne  Dzieciątko  Jezus  właśnie  wyszło  z  łona  Matki  i  rzuciło  się 
 w  ramiona  Niebieskiej  Mamy.Czując  potrzebę  pierwszego  wylania  miłości,  oplotło  Swoje 
 małe  rączki  wokół  szyi  Matki  i  pocałował  Ją.  Boska  Królowa  odczuła  również  pragnienie 
 wylania  po  raz  pierwszy  miłości  swego  serca  do  Boskiego  Dzieciątka  i  odwzajemniła  Mu 
 swój  pocałunek,  jako  matka  z  tak  wielkim  uczuciem,  że  poczuła,  jak  Jej  serce  zostało  prawie 
 wyrwane z piersi. 
 Były  to  pierwsze  przelania  miłości  między  matką,  a  synem.  Pomyślałam  sobie:  "Kto  wie,  ile 
 dóbr  jest  zawartych  w  tym  przelewie  miłości!".  Wtedy  mój  słodki  Jezus  pojawił  się,  jako  małe 
 dzieciątko, które właśnie ucałowało swoją mamę i powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  jak  wielkie  było  Moje  pragnienie,  aby  przelać  Siebie  do  Mojej  Mamy! 
 Rzeczywiście,  wszystko,  co  uczyniła  Nasza  Najwyższa  Istota,  nie  było  niczym  innym  jak 
 wylaniem  Miłości,  a  Ja  skupiłem  w  Królowej  Dziewicy  całe  Nasze  wylanie  Miłości,  które 
 zdziałaliśmy  w  Stworzeniu.  Ponieważ  Moja  Boska  Wola  była  w  Niej,  mogła  Ona  przyjąć 
 ten  wylew  Naszej  Miłości,  tak  potężny,  wraz  z  Moim  pocałunkiem  i  Mnie  go 
 odwzajemnić. 
 Bo  tylko  dusza,  która  żyje  w  Mojej  Boskiej  Woli,  skupia  w  sobie  ciągły  Akt  całego  Stworzenia 
 i gotowość przelania go z powrotem do Boga." 
 "Duszy,  która  posiada  Moją  Boską  Wolę,  mogę  dać  wszystko  i  ona  może  Mi  dać  wszystko  - 
 tym  bardziej,  że  Stworzenie,  które  powołaliśmy  do  życia  w  wylewie  miłości,  aby  dać  je 
 człowiekowi,  trwa  i  zawsze  będzie  trwało.  Kto  żyje  w  Mojej  Boskiej  Woli  jest  niejako  w 
 Naszym  własnym  domu  i  otrzymuje  to  ciągłe  Nasze  wylanie  wraz  z  ciągłym(nieprzerwanym) 
 Aktem całego Stworzenia. 
 Aby  bowiem  utrzymać  ją  w  takim  stanie,  w  jakim  ją  stworzyliśmy,  jest  to  tak,  jak  byśmy 
 zawsze  byli  w  trakcie  jej  tworzenia  i  mówili  do  stworzenia:  "Ten  Nasz  wylew  Miłości,  w 
 którym  stworzyliśmy  tak  wiele  rzeczy,  mówi  do  ciebie:  'Kochałem  cię,  kocham  cię  i  zawsze 
 będę cię kochał'". 
 A  dusza,  która  pozwala  panować  Naszej  Boskiej  Woli,  przelewa  również  swoje  serce  na 
 skrzydłach  Mojej  Woli,  gdyż  nie  może  pomieścić  tego  wylewu  Naszej  Miłości,  który  jest  tak 
 potężny,  i  powtarza  Nam  nasz  własny  refren:  "W  Twojej  Woli  kochałam  Cię,  kocham  Cię  i 
 będę Cię kochała zawsze, zawsze". 
 Czyż  wszystkie  rzeczy  stworzone  nie  są  w  istocie  rozlaniami  miłości,  którą  Nasz  Fiat  jako 
 pierwszy  okazał  stworzeniu?  Wylewem  miłości  to  lazurowe  niebo,  które  zawsze  rozszerza 
 się  gwiaździście,  nie  tracąc  nigdy  swej  świeżej  barwy  i  nie  zmieniając  się.  Jest  więc  ujściem 
 dla Naszej nieprzerwanej Miłości do stworzenia. 
 Wylewem  miłości  jest  słońce,  które  wylewa  Naszą  nieustanną  miłość,  napełniając  światłem 
 całą  ziemię,  a  te  wszystkie  niezliczone  skutki,  które  wywołuje,  są  ciągłymi  i  powtarzającymi 
 się wylewami, które wyświadcza stworzeniu. 
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 Wylewem  Naszej  Miłości  jest  morze,  które  powtarza  w  swoich  szmerach  swoje  ogromne, 
 czasem spokojne, czasem burzliwe fale. 
 Liczne  ryby,  które  przynosi,  to  nic  innego  jak  Nasze  nieustanne  wylewanie  Miłości.  Wylewem 
 Naszej  Miłości  jest  ziemia,  a  kiedy  pęka,  by  wydać  kwiaty,  rośliny,  drzewa  i  owoce,  Nasza 
 Miłość  kontynuuje  swój  gorący  wylew.  Jednym  słowem  nie  ma  ani  jednej  rzeczy  stworzonej 
 przez Nas, w której nie wylewamy nieustannie Naszej Miłości. 
 Ale  kto  jest  świadomy  tych  tak  licznych  wylewów?  Kto  czuje  się  przepełniony  Naszą  twórczą 
 Mocą  i  może  niejako  własnymi  rękami  ogarnąć  Nasze  niegasnące  płomienie,  tak  że 
 wreszcie  odczuwa  również  pragnienie  odpłacenia  swemu  Stwórcy  własnymi  wylewami 
 miłości? Ta  dusza, która żyje w naszym Boskim Fiat: dla niej trwa Stworzenie. 
 Odczuwa  ona  moc  działającej  w  niej  Naszej  siły  Stwórczej  i  sprawia,  że  własnymi  rękoma 
 może  pochwycić,  jak  jej  Stwórca  nieustannie  stwarza  z  miłości  do  niej  i  sprawia,  że  dusza 
 odczuwa  Jego  nieprzerwane  wylanie  Miłości,  aby  dusza  mogła  Mu  się  odwdzięczyć.  Ale  kto 
 opisze  Naszą  radość,  gdy  widzimy,  że  stworzenie,  które  posiada  Nasze  Boskie  Fiat, 
 przyjmuje i uznaje te Nasze wylewy Miłości? 
 A  kiedy  dusza  -  nie  mogąc  pojąć  obfitości  Miłości  Naszych  Boskich  wylewów  -  przelewa 
 sama swój własny miłosny wylew dla swego Stwórcy w Naszym miłosnym wylewie Miłości? 
 Wtedy  czujemy  się  prawie  wynagrodzeni  za  wszystko,  co  uczyniliśmy  w  Stworzeniu  i 
 słyszymy,  jak  w  delirium  miłości  mówi  do  nas:  "Czcigodny  Majestacie,  gdyby  to  było  w  mojej 
 mocy, ja również stworzyłabym dla Ciebie niebo, słońce, morze i wszystko, co Ty stworzyłeś. 
 Przez  to  chcę  Ci  powiedzieć,  że  kocham  Cię  Twoją  własną  miłością  i  Twoimi  własnymi 
 Dziełami,  bo  bierna  miłość  nie  może  być  nazwana  miłością.  Ale  ponieważ  Twoja  Boska  Wola 
 dała  mi  wszystko,  co  stworzyłeś,  oddaję  Ci  to,  aby  Ci  powiedzieć:  "Kocham  Cię  -  kocham 
 Cię". 
 W  ten  sposób  powraca  harmonia,  wymiana  darów  i  porządek  między  Stwórcą  a 
 stworzeniem,  jaki  Bóg  ustanowił  przy  Stworzeniu.  Wiedz  teraz,  że  kiedy  człowiek  uczynił 
 swoją własną wolę, stracił ład i harmonię, a także prawo do  Daru Stworzenia. 
 Gdyż  tylko  w  istocie  ludzkiej,  w  której  Moja  Boska  Wola  króluje,  Ona  prawowicie  udziela  go 
 stworzeniu.  Albowiem  Moja  Wola  jest  Stwórcą  całego  Stworzenia,  gdziekolwiek  króluje. 
 Gdyż  Stworzenie  należy  do  Niego.  Ale  osoba,  w  której  Ona  nie  króluje,  może  być  nazwana 
 intruzem  w  Jego  dziełach.  Dlatego  nie  może  być  właścicielką  [Stworzenia],  ani  oddać  Bogu 
 tego,  co  do  niej  nie  należy,  ani  dostrzegać  wszystkich  wylewów  miłości,  jakie  istnieją  w 
 Stworzeniu,  ponieważ  nie  posiada  Naszej  Boskiej  Woli,  która  opowiedziałaby  Jej  historię 
 miłości.  Bez  Naszej  Boskiej  Woli  człowiek  jest  prawdziwym  ignorantem  swojego  Stwórcy, 
 [tym,  który  nie  zna  swojego  Stwórcy],  małym  uczniem  bez  nauczyciela.  O  jakże  nas  boli 
 widok  człowieka  bez  Naszego  Fiat!  -  Tym  bardziej,  że  Nasze  Stworzenie  jest  Naszym 
 głosem i przynosi człowiekowi Nasze miłosne pocałunki i uściski. 
 O,  jak  mocno  Moje  Człowieczeństwo  odbierało  to  wszystko,  gdy  żyło  na  ziemi!  Kiedy 
 wyszedłem  na  zewnątrz,  słońce  dało  Mi  pocałunek,  który  Moja  własna  Wola  umieściła  w 
 jego świetle, aby mogło go dać stworzeniom. 
 Wiatr  oddał  Mi  pieszczoty  i  uściski,  które  złożyła  w  nim  Moja  własna  Boska  Wola.  Całe 
 stworzenie  jest  pełne  boskich  charyzmatów,  jako  dar  dla  stworzeń.  Moje  Człowieczeństwo 
 przyjmowało  i  zwracało  je  wszystkie,  aby  dać  upust  tak  wielu  pocałunkom  wstrzymywanym 
 przez wieki, objęciom odrzucanym i miłości nieuznawanej. 
 Ponieważ  Moja  Boska  Wola  nie  była  panującą,  człowiek  nie  był  zdolny  do  otrzymania  dobra, 
 które Moja Wola sama umieściła w całym Stworzeniu. 
 Moje  Człowieczeństwo,  które  posiadało  Moją  Boską  Wolę,  dało  Jej  pierwsze  ujście  i 
 otrzymało  oraz  zwróciło  wszystko,  co  Moja  Boska  Wola  umieściła  w  całym  Stworzeniu. 
 Dlatego  wszystkie  rzeczy  świętowały  w  świątecznej  radości,  gdy  wyszedłem  na  zewnątrz  i 
 współzawodniczyły w dawaniu Mi tego, co posiadały. 
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 Bądź  więc  uważna  i  dbaj  tylko  o  jedno,  to  znaczy  życie  w  Mojej  Boskiej  Woli,  jeśli  chcesz 
 żywo odczuwać to, co twój Jezus mówi ci o Swoim Najwyższym Fiat." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 27; 28 września 1929) 

 Montag der 25. Woche im Jahreskreis (Lk 8,16-18) 
 „… Denn wer hat, dem wird gegeben…“ (Lk 8,18) 
 Ich  machte  gerade  meinen  Rundgang  in  der  Schöpfung  und  Erlösung.  Meine  geringe  Intelligenz 
 machte  dort  Halt,  als  das  anmutige  Jesuskindlein  gerade  aus  dem  Schoß  der  Mutter  hervortrat  und 
 sich in die Arme der Himmlischen Mama warf. 
 Da  Es  das  Bedürfnis  nach  dem  ersten  Liebeserguss  verspürte,  schlang  Es  seine  kleinen  Arme  um 
 den  Hals  der  Mutter  und  küsste  Sie.  Auch  die  Göttliche  Königin  empfand  den  Wunsch,  ihr  Herz  zum 
 ersten  Mal  dem  Göttlichen  Kind  in  Liebe  auszuschütten  und  gab  Ihm  ihren  Kuss  als  Mutter  mit  so 
 großer Zuneigung zurück, dass Sie ihr Herz gleichsam aus ihrer Brust entrissen werden fühlte. 
 Dies  waren  die  ersten  Liebesergüsse  zwischen  Mutter  und  Sohn.  Ich  dachte  mir:  ‘Wer  weiß,  wie  viele 
 Güter  Sie  doch  in  diesem  Liebeserguss  einschlossen!’  Da  erschien  mein  süßer  Jesus  als  kleines 
 Baby, das gerade seine Mama küsste und sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  wie  groß  war  mein  Verlangen,  Mich  bei  meiner  Mama  auszugießen!  Tatsächlich  war 
 alles,  was  unser  Höchstes  Wesen  tat,  nichts  anderes  als  ein  Liebeserguss,  und  Ich  konzentrierte  in 
 der Jungfräulichen Königin unsere ganze Liebesausgießung, die Wir in der Schöpfung wirkten. 
 Da  nämlich  mein  Göttlicher  Wille  in  Ihr  war,  konnte  Sie  diesen  unseren  so  gewaltigen  Liebeserguss 
 mit  meinem  Kuss  aufnehmen  und  ihn  Mir  erwidern.  Denn  nur  die  Seele,  die  in  meinem  Göttlichen 
 Willen  lebt,  konzentriert  in  sich  selbst  den  fortgesetzten  Akt  der  ganzen  Schöpfung  und  die 
 Bereitschaft, ihn in Gott zurück zu ergießen.” 
 „Der  Seele,  die  meinen  Göttlichen  Willen  besitzt,  kann  Ich  alles  geben,  und  sie  kann  Mir  alles  geben  – 
 umso  mehr,  als  die  Schöpfung,  die  Wir  in  einem  Liebeserguss  hervorbrachten,  um  sie  dem  Menschen 
 zu  geben,  andauert  und  stets  bleiben  wird.  Wer  in  meinem  Göttlichen  Willen  lebt,  befindet  sich 
 gleichsam  in  unserem  eigenen  Haus  und  empfängt  diese  unsere  fortgesetzte  Ausgießung  mit  dem 
 fortgesetzten Akt der ganzen Schöpfung. 
 Um  sie  nämlich  so  zu  erhalten,  wie  Wir  sie  erschaffen  haben,  ist  es  so,  als  wären  Wir  stets  dabei,  sie 
 zu  erschaffen  und  zum  Geschöpf  zu  sagen:  ‘Dieser  unser  Liebeserguss,  in  dem  Wir  so  viele  Dinge 
 geschaffen haben, sagt dir: ‘Ich habe dich geliebt, Ich liebe dich und werde dich immer lieben.’ 
 Und  die  Seele,  die  sich  von  unserem  Göttlichen  Willen  beherrschen  lässt,  schüttet  auf  den  Flügeln 
 meines  Willens  ebenfalls  ihr  Herz  aus,  da  sie  diesen  unseren  so  gewaltigen  Liebeserguss  nicht 
 einschließen  kann  und  wiederholt  Uns  unseren  eigenen  Refrain:  ‘In  deinem  Willen  habe  ich  Dich 
 geliebt, liebe ich Dich und werde Dich immer, immer lieben.’ 
 Sind  nicht  alle  geschaffenen  Dinge  in  der  Tat  Liebesausschüttungen,  die  unser  Fiat  als  erster  dem 
 Geschöpf  bewiesen  hat?  Eine  Liebesausgießung  ist  der  azurblaue  Himmel,  der  sich  stets 
 sternenübersät  ausdehnt,  ohne  je  seine  frische  Farbe  zu  verlieren  oder  sich  zu  ändern.  Dadurch  ist  er 
 ein Ventil für unsere ununterbrochene Liebe zum Geschöpf. 
 Ein  Liebeserguss  ist  die  Sonne,  die  unsere  ständige  Liebe  ausgießt,  indem  sie  die  ganze  Erde  mit 
 Licht  füllt,  und  all  die  unzähligen  Wirkungen,  die  sie  hervorbringt,  sind  ständige  und  wiederholte 
 Ausgießungen,  die  sie  dem  Geschöpf  bezeugt.  Ein  Liebeserguss  von  Uns  ist  das  Meer,  das  in  seinem 
 Gemurmel seine riesigen, bald friedlichen, bald stürmischen Wellen wiederholt. 
 Die  vielen  Fische,  die  es  hervorbringt,  sind  nichts  anderes  als  unsere  ständigen  Liebesergüsse.  Ein 
 Erguss  unserer  Liebe  ist  die  Erde,  und  wenn  sie  aufreißt,  um  Blumen,  Pflanzen,  Bäume  und  Früchte 
 hervorzubringen,  setzt  unsere  Liebe  ihre  glühende  Ausgießung  fort.  Mit  einem  Wort,  es  gibt  kein 
 einziges von Uns erschaffenes Ding, in dem Wir nicht ständig unsere Liebe ausgießen würden. 
 Doch  wer  ist  dieser  so  vielen  Ausgießungen  gewahr?  Wer  fühlt  sich  erfüllt  von  unserer 
 schöpferischen  Kraft  und  kann  gleichsam  mit  eigenen  Händen  unsere  unauslöschlichen  Flammen 
 greifen,  sodass  er  schließlich  auch  das  Verlangen  empfindet,  seinem  Schöpfer  mit  seinen  eigenen 
 Liebesergüssen  zu  vergelten?  Jene  Seele,  die  in  unserem  Göttlichen  Fiat  lebt:  für  sie  dauert  die 
 Schöpfung an. 
 Sie  verspürt  die  Macht  unserer  schöpferischen  Kraft,  die  in  ihr  wirkt  und  sie  mit  eigenen  Händen 
 greifen  lässt,  wie  ihr  Schöpfer  ständig  aus  Liebe  zu  ihr  erschafft  und  die  Seele  seine 
 ununterbrochenen  Liebesergüsse  fühlen  lässt,  damit  die  Seele  Ihm  dafür  vergelte.  Doch  wer 
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 beschreibt  dir  unsere  Freude,  wenn  Wir  sehen,  dass  das  Geschöpf,  das  unser  Göttliches  Fiat  besitzt, 
 diese unsere Liebesausschüttungen annimmt und anerkennt? 
 Und  wenn  die  Seele  –  da  sie  die  überschwängliche  Liebe  unserer  göttlichen  Ausgießungen  nicht 
 fassen  kann  –  ihren  eigenen  Liebeserguss  für  ihren  Schöpfer  in  unserem  Liebeserguss  selbst 
 ausschüttet? 
 Dann  fühlen  Wir  uns  gleichsam  für  alles  abgegolten,  was  Wir  in  der  Schöpfung  getan  haben,  und 
 hören  sie  in  ihrem  Delirium  der  Liebe  zu  Uns  sprechen:  ‘Anbetungswürdige  Majestät,  wäre  es  in 
 meiner  Macht,  so  würde  auch  ich  für  Dich  einen  Himmel,  eine  Sonne,  ein  Meer  erschaffen,  und  alles, 
 was Du gemacht hast. 
 Damit  möchte  ich  Dir  sagen,  dass  ich  Dich  mit  deiner  eigenen  Liebe  und  deinen  eigenen  Werken 
 liebe,  denn  eine  untätige  Liebe  kann  man  nicht  Liebe  nennen.  Doch  da  dein  Göttlicher  Willen  mir  alles 
 schenkte,  was  Du  erschaffen  hast,  gebe  ich  es  Dir  zurück,  um  dir  zu  sagen:  ‘Ich  liebe  Dich  –  ich  liebe 
 Dich.’ 
 So  kehrt  die  Harmonie,  der  Austausch  der  Gaben  und  die  Ordnung  wieder  zwischen  Schöpfer  und 
 Geschöpf  zurück,  wie  Gott  es  bei  der  Schöpfung  festgesetzt  hat.  Du  sollst  nun  wissen,  dass  der 
 Mensch,  als  er  den  eigenen  Willen  tat,  die  Ordnung  und  Harmonie  verlor,  sowie  den  Anspruch  auf  das 
 Geschenk der Schöpfung. 
 Denn  nur  in  einem  Menschen,  in  dem  Mein  Göttlicher  Wille  regiert,  gibt  Er  sie  dem  Geschöpf  mit 
 Recht.  Denn  Mein  Wille  ist  der  Schöpfer  der  ganzen  Schöpfung,  wo  immer  Er  regiert.  Denn  die 
 Schöpfung  gehört  Ihm.  Eine  Person,  in  der  Er  aber  nicht  regiert,  kann  ein  Eindringling  in  Seine  Werke 
 genannt werden. 
 Sie  kann  daher  weder  Besitzerin  [der  Schöpfung]  sein,  noch  Gott  das  geben,  was  ihr  nicht  gehört, 
 noch  alle  Liebesergüsse  wahrnehmen,  die  es  in  der  Schöpfung  gibt,  da  sie  nicht  unseren  Göttlichen 
 Willen  besitzt,  der  ihr  seine  Liebesgeschichte  erzählen  würde.  Ohne  unseren  Göttlichen  Willen  ist  der 
 Mensch  der  wahre  Ignorant  seines  Schöpfers,  [einer,  der  seinen  Schöpfer  nicht  kennt],  der  kleine 
 Schüler ohne Lehrer. 
 O  wie  schmerzt  es  Uns,  den  Menschen  ohne  unser  Fiat  zu  sehen!  –  Umso  mehr,  da  unsere 
 Schöpfung  unser  Sprachrohr  ist  und  dem  Menschen  unsere  liebevollen  Küsse  und  Umarmungen 
 bringt.  O,  wie  stark  nahm  meine  Menschheit  all  dies  wahr,  als  sie  auf  Erden  lebte!  Als  ich  nach 
 draußen  ging,  gab  Mir  die  Sonne  den  Kuss,  den  mein  eigener  Wille  in  ihr  Licht  hineingelegt  hatte, 
 damit sie ihn den Geschöpfen gebe. 
 Der  Wind  ließ  Mir  die  Liebkosungen  und  Umarmungen  zuteilwerden,  die  mein  eigener  Göttlicher  Wille 
 in  ihm  hinterlegt  hatte.  Die  ganze  Schöpfung  ist  voller  göttlicher  Charismen  als  Geschenk  für  die 
 Geschöpfe.  Meine  Menschheit  empfing  und  erwiderte  sie  alle,  um  so  vielen  jahrhundertelang 
 zurückgehaltenen  Küssen,  abgewiesenen  Umarmungen  und  nicht  erkannter  Liebe  freien  Lauf  zu 
 lassen. 
 Da  nämlich  mein  Göttlicher  Wille  nicht  an  der  Herrschaft  war,  war  der  Mensch  unfähig,  das  Gute  zu 
 empfangen, das mein Wille selbst in die ganze Schöpfung gelegt hatte. 
 Meine  Menschheit,  die  meinen  Göttlichen  Willen  besaß,  verschaffte  Ihm  das  erste  Ventil  und  empfing 
 und  erwiderte  all  das,  was  mein  Göttlicher  Wille  in  die  gesamte  Schöpfung  gelegt  hatte.  Deshalb 
 feierten  alle  Dinge  in  festlicher  Freude,  wenn  Ich  ins  Freie  trat,  und  wetteiferten  darin,  Mir  das  zu 
 geben, was sie besaßen. 
 Sei  deshalb  aufmerksam,  und  lass  dir  nur  das  eine  angelegen  sein,  nämlich  in  meinem  Göttlichen 
 Willen  zu  leben,  wenn  du  lebendig  empfinden  möchtest,  was  dein  Jesus  dir  über  sein  Höchstes  Fiat 
 erzählt.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 27; 28. September 1929) 
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