
 XXV Niedziela Okresu Zwykłego -C- (Łk 16,1-13) 

 1  Powiedział  też  do  uczniów:  «Pewien  bogaty  człowiek  miał  rządcę,  którego  oskarżono  przed  nim,  że 
 trwoni  jego  majątek.  2  Przywołał  go  do  siebie  i  rzekł  mu:  "Cóż  to  słyszę  o  tobie?  Zdaj  sprawę  z  twego 
 zarządu,  bo  już  nie  będziesz  mógł  być  rządcą".  3  Na  to  rządca  rzekł  sam  do  siebie:  Co  ja  pocznę, 
 skoro  mój  pan  pozbawia  mię  zarządu?  Kopać  nie  mogę,  żebrać  się  wstydzę.  4  Wiem,  co  uczynię, 
 żeby  mię  ludzie  przyjęli  do  swoich  domów,  gdy  będę  usunięty  z  zarządu.  5  Przywołał  więc  do  siebie 
 każdego  z  dłużników  swego  pana  i  zapytał  pierwszego:  "Ile  jesteś  winien  mojemu  panu?"  6  Ten 
 odpowiedział:  "Sto  beczek  1  oliwy".  On  mu  rzekł:  "Weź  swoje  zobowiązanie,  siadaj  prędko  i  napisz: 
 pięćdziesiąt".  7  2  Następnie  pytał  drugiego:  "A  ty  ile  jesteś  winien?"  Ten  odrzekł:  "Sto  korcy  pszenicy". 
 Mówi  mu:  "Weź  swoje  zobowiązanie  i  napisz:  osiemdziesiąt".  8  Pan  pochwalił  3  nieuczciwego  rządcę, 
 że  roztropnie  postąpił.  Bo  synowie  tego  świata  roztropniejsi  są  w  stosunkach  z  ludźmi  podobnymi 
 sobie  niż  synowie  światłości.9  Ja  też  wam  powiadam:  Pozyskujcie  sobie  przyjaciół  niegodziwą 
 mamoną  4  ,  aby  gdy  [wszystko]  się  skończy  4  ,  przyjęto  was  do  wiecznych  przybytków.10  Kto  w  drobnej 
 rzeczy  jest  wierny,  ten  i  w  wielkiej  będzie  wierny;  a  kto  w  drobnej  rzeczy  jest  nieuczciwy,  ten  i  w 
 wielkiej  nieuczciwy  będzie.  11  Jeśli  więc  w  zarządzie  niegodziwą  mamoną  nie  okazaliście  się  wierni  5  , 
 prawdziwe  dobro  kto  wam  powierzy?  12  Jeśli  w  zarządzie  cudzym  dobrem  6  nie  okazaliście  się  wierni, 
 kto  wam  da  wasze?13  7  Żaden  sługa  nie  może  dwom  panom  służyć.  Gdyż  albo  jednego  będzie 
 nienawidził,  a  drugiego  miłował;  albo  z  tamtym  będzie  trzymał,  a  tym  wzgardzi.  Nie  możecie  służyć 
 Bogu i Mamonie». 

 Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 
 oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Przywołał go do siebie i 
 rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie 

 będziesz mógł być rządcą". (Łk 16,1-2) 

 (...)  Podążałam  za  Wolą  Najwyższą  w  Akcie,  kiedy  Boska  Istota  była  w  trakcie  stwarzania 
 człowieka,  abym  i  ja,  wraz  z  moim  pierwszym  ojcem  Adamem,  mogła  kochać  Go  tą  samą 
 miłością,  którą  Adam  kochał  Go  od  pierwszej  chwili  swego  stworzenia.  Chciałam  przyjąć  ten 
 Boski  Akt,  ten  wylew  miłości,  aby  zwrócić  go  mojemu  Stwórcy.  Kiedy  tak  myślałam,  mój 
 słodki  Jezus  powiedział  do  mnie  z  upodobaniem:"Moja  córko,  kto  żyje  w  Mojej  Woli,  to  dla 
 niego  nie  ma  żadnego  Naszego  Aktu,  który  nie  byłby  aktualny[dla  niego],  ani  nie  ma 
 żadnego  aktu,  który  My  wytworzyliśmy,  a  którego  on  nie  mógłby  przyjąć.  Więc  i  do  ciebie 
 należy Mój oddech i Nasze wylanie Miłości. 
 Jak  wielkie  było  Nasze  upodobanie  w  tym  pierwszym  Akcie  stworzenia  człowieka. 
 Stworzyliśmy  niebo  i  ziemię,  ale  nie  czuliśmy(przy  tym)  w  Nas  nic  nowego.  Przy  stworzeniu 
 człowieka  było  inaczej.  Była  to  wola,  która  została  stworzona,  i  była  to  wola  wolna,  a  w  niej 
 zawarliśmy  Naszą  własną.  Umieściliśmy  ją  praktycznie  w  banku,  aby  zebrać  procenty 
 Naszej  Miłości,  Chwały,  należnej  Adoracji.  O,  jak  Miłość  przelewała  się  w  Nas,  jak  drżała  z 
 radości, gdy przelewała się w tę wolną wolę, abyśmy mogli usłyszeć słowa: "Kocham Cię". 
 Kiedy  pierwsze  słowo  "kocham  cię"  wypłynęło  z  piersi  człowieka  wypełnionego  Naszą 
 Miłością,  Nasza  radość  była  ogromna,  bo  to  tak,  jakby  dał  nam  odsetki  od  wszystkich  dóbr, 
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 które  w  nim  umieściliśmy.  Ta  stworzona  przez  Nas  wolna  wola  była  skarbcem  dla  kapitału 
 Boskiej Woli i zadowoliliśmy się małym zyskiem, nie domagając się więcej kapitału. 
 Dlatego  ból  upadku  człowieka  był  wielki,  bo  odmówił  nam  kapitału,  nie  dając  nam  [nawet] 
 małych  odsetek.  Jego  bank  pozostał  pusty,  wróg  sprzymierzył  się  z  nim,  napełnił  go 
 namiętnościami i nieszczęściem, i tak biedak został bankrutem. 
 Przeto  teraz,  córko  moja,  ponieważ  Akt  stworzenia  człowieka  był  dla  Nas  aktem  uroczystym 
 i  wielką  radością,  przywołujemy  do  ciebie  ten  Akt  i  pragniemy  ciebie  w  Nim,  aby  powtórzyć 
 uroczystość tego Aktu, składając w twej woli Nasz wielki kapitał. 
 W  ten  sposób  Nasza  Miłość  przepełnia  się  i  tętni  radością,  i  wielkim  upodobaniem,  ponieważ 
 widzimy,  że  nasz  cel  został  zrealizowany.  Na  pewno  nie  odmówisz  Nam  drobnych  odsetek  i 
 nie odrzucisz Naszego kapitału, prawda? 
 Co  więcej,  każdego  dnia  dokonamy  rozliczenia,  wezwę  ciebie  do  (za)istnienia  tego 
 [pierwszego]  Aktu,  kiedy  stworzyliśmy  tę  wolną  wolę,  abyś  mogła  dać  Mi  odsetki,  a  Ja 
 zobaczę, czy mogę jeszcze trochę powiększyć Mój kapitał.".... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 21; 22 kwietnia 1927) 
 ------------------ 

 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. 
 (Łk 16,10) 

 Trwając  nadal  w  swoim  zwyczajnym  stanie,  byłam  całkowicie  zasmucona,  głównie  dlatego 
 że  w  ostatnich  dniach  błogosławiony  Jezus  ukazał  mi,  że  obcy  żołnierze  mają  najechać 
 Włochy,  i  ukazał  mi  wielką  rzeź  naszych  żołnierzy,  strumienie  krwi,  na  które  sam  Jezus 
 trwożył  się  patrzeć.  Poczułam,  jak  moje  biedne  serce  pęka  z  bólu,  i  powiedziałam  do 
 Jezusa:  Ocal  moich  braci,  twoje  własne  obrazy,  od  tego  jeziora  krwi!  Nie  pozwól,  aby 
 jakakolwiek  dusza  wpadła  do  piekła!”  A  widząc,  że  sprawiedliwość  Boża  ma  zamiar  jeszcze 
 bardziej rozpalić swój gniew przeciwko biednym stworzeniom,  poczułam, że umieram. 
 Jezus  zaś,  chcąc  niemal  odwrócić  moją  uwagę  od  tych  przejmujących  scen,  powiedział  do 
 mnie:  Córko  moja,  miłość,  z  jaką  kocham  dusze,  jest  tak  wielka,  że  jak  tylko  dusza 
 postanowi  Mi  się  oddać,  otaczam  ją  ogromną  łaską,  dotykam  ją  czule,  wzruszam, 
 przygarniam,  udzielam  jej  tkliwych  łask,  daję  jej  zapał  i  natchnienie  oraz  tulę  do  Serca.  Tak 
 więc  czując  się  tak  upiększona,  dusza  zaczyna  Mnie  miłować,  a  w  swoim  sercu  tworzy  jakby 
 grunt  pełen  modlitw  i  pobożnych  praktyk  oraz  postanawia  ćwiczyć  się  w  cnotach.  Wszystko 
 to  tworzy  w  duszy  ukwieconą  łąkę.  Moja  Miłość  nie  jest  jednak  zadowolona  z  samych 
 kwiatów.  Pragnie  owoców  i  dlatego  zaczyna  strącać  kwiaty,  to  znaczy  zaczyna  usuwać  z  niej 
 tkliwą miłość, zapał i całą resztę, aby zrodzić owoce. 
 Jeśli  dusza  jest  wierna  ,  prowadzi  dalej  swoje  pobożne  praktyki,  ćwiczy  się  w  cnotach  i  nie 
 delektuje się żadną inną ludzką rzeczą.  Nie myśli o sobie, ale tylko o Mnie  . 
 Dzięki  ufności  we  Mnie  nada  smak  owocom.  Dzięki  wierności  pozwoli  im  dojrzeć,  a  dzięki 
 odwadze  ,  cierpliwości  i  spokojowi  owoce wzrosną i  staną się obfite  . 

 Ja  zaś,  Niebiański  Rolnik,  zbiorę  te  owoce  i  uczynię  je  Moim  pokarmem,  i  zasadzę 
 inną  piękniejszą  i  bardziej  ukwieconą  łąkę,  na  której  powstaną  tak  heroiczne  owoce, 
 że wyrwą z Mojego Serca niesłychane łaski… 

 Jeśli  natomiast  jest  niewierna,  nieufna,  wzburzona  i  delektuje  się  ziemskimi  rzeczami  itp., 
 owoce  te  będą  niedojrzałe,  niesmaczne,  gorzkie  i  splamione  i  będą  Mnie  rozgoryczać  oraz 
 zmuszą do wycofania się z duszy. 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 11; 25 maja 1916) 
 ---------------- 
 Czułam  się  bardzo  utrudzona,  a  mój  słodki  Jezus,  który  prawie  się  nie  pokazywał,  powiedział 
 mi:  "Odwagi,  córko  moja,  bądź  wierna  i  czujna  wobec  Mnie,  bo  wierność  i  czujność 
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 rodzą  zrównoważony  stan  duszy,  tworzą  jednolity  nastrój  w  duszy  i  utrwalają 
 doskonały  pokój;  a  to  czyni  ją  panią,  w  taki  sposób,  że  robi  co  chce  i  osiąga  zawsze 
 co chce. 
 W  szczególności  dusza,  która  żyje  w  Mojej  Woli,  jest  jak  słońce  ,  które  nigdy  się  nie 
 zmienia;  [tylko]  jeden  jest  jej  akt,  mianowicie  zsyłanie  światła  i  ciepła  ze  swojej  sfery. 
 Nie robi dziś jedno, a jutro coś innego, ale zawsze wiernie i stale wykonuje to samo. 
 Ale  choć  jej  akt  jest  jeden,  to  ileż  różnych  aktów  ma  miejsce,  gdy  ten  [jeden]  akt  zstępuje  i 
 styka  się  z  powierzchnią  ziemi!  Prawie  niezliczone:  jeśli  słońce  znajdzie  na  wpół  zamknięty 
 kwiat,  otwiera  go  pocałunkiem  swego  światła  i  ciepła,  nadaje  mu  barwę  i  zapach.  Jeśli 
 spotyka  cierpki  owoc,  pozwala  mu  dojrzeć  i  przekazuje  mu  słodycz.  Jeśli  znajdzie  zielone 
 pola, barwi je na złotożółty kolor. 
 Jeśli  napotyka  nieświeże  powietrze,  oczyszcza  je  pocałunkiem  swego  światła;  krótko 
 mówiąc,  daje  wszystkim  rzeczom  wszystko,  co  jest  niezbędne  do  ich  istnienia  na  tej  ziemi  i 
 powoduje,  że  wszystko  przynosi  zawarty(w  nich)  pożytek,  tak  jak  zostało  to  przygotowane 
 przez  Boga.  Takie  jest  słońce,  ze  swoją  wiernością  i  przez  to,  że  zawsze  czyni  to  samo,  jest 
 wypełnieniem Woli Bożej nad wszystkimi stworzonymi rzeczami. 
 O,  gdyby  słońce  nie  wysyłało  zawsze  równomiernie  swego  światła,  jakie  wahania,  jaki 
 nieporządek  panowałby  tu  na  ziemi,  a  człowiek  nie  mógłby  planować  i  oszacować  ani  pól, 
 ani  roślin,  i  musiałby  powiedzieć  sobie:  "Jeśli  słońce  nie  daje  mi  swego  światła  i  ciepła,  nie 
 wiem, kiedy zbierać plony, ani kiedy owoce dojrzeją". 
 Tak  jest  z  duszą  wierną  i  uważną.  W  Mojej  Woli  jej  Akt  jest  [tylko]  jeden,  ale  skutki  są 
 niezliczone;  jeśli  natomiast  jest  ona  niestała  i  nieuważna,  to  jest  nieobliczalna  zarówno  dla 
 siebie, jak i dla Mnie, a dobro, które może przynieść, jest nie do określenia." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki,  Dr  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego 
 - tom 15; 13 lutego 1923) 

 25. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 16,1-13) 
 „Ein  reicher  Mann  hatte  einen  Verwalter.  Diesen  beschuldigte  man  bei  ihm,  er  verschleudere 
 sein  Vermögen.  Darauf  ließ  er  ihn  rufen  und  sagte  zu  ihm:  Was  höre  ich  über  dich?  Leg 
 Rechenschaft  ab  über  deine  Verwaltung!  Du  kannst  nicht  länger  mein  Verwalter  sein“  (Lk 
 16,1+2) 
 …  Folgte  ich  dem  Höchsten  Willen  in  dem  Akt,  als  das  göttliche  Wesen  dabei  war,  den  Menschen  zu 
 erschaffen,  damit  auch  ich  gemeinsam  mit  meinem  ersten  Vater  Adam  Ihn  mit  jener  Liebe  lieben 
 könne,  mit  der  Adam  Ihn  im  ersten  Augenblick  seiner  Erschaffung  liebte.  Ich  wollte  diesen  göttlichen 
 Akt  empfangen,  diesen  Ausfluss  der  Liebe,  um  ihn  meinem  Schöpfer  zurückzugeben.  Als  ich  dies 
 dachte, sagte mein süßer Jesus voller Wohlgefallen zu mir: 
 „Meine  Tochter,  wer  in  meinem  Willen  lebt,  für  den  gibt  es  keinen  Akt  von  Uns,  der  [ihm]  nicht 
 gegenwärtig  wäre,  noch  gibt  es  einen  Akt,  den  Wir  hervorgebracht  haben,  den  er  nicht  empfangen 
 könnte. So gehört auch dir mein Atem und unser Ausfluss der Liebe. 
 Wie  groß  war  unser  Wohlgefallen  in  diesem  ersten  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen.  Wir  hatten 
 Himmel  und  Erde  geschaffen,  doch  fühlten  Wir  [hierbei]  in  Uns  nichts  Neues.  Bei  der  Erschaffung  des 
 Menschen  war  es  anders.  Es  war  ein  Wille,  der  erschaffen  wurde,  und  zwar  ein  freier  Wille,  und  in 
 ihm schlossen Wir den Unsrigen ein. 
 Wir  legten  Ihn  quasi  auf  die  Bank,  um  die  Zinsen  unserer  Liebe,  der  Herrlichkeit,  der  gebührenden 
 Anbetung  einzuheben.  O,  wie  quoll  in  Uns  die  Liebe  über,  wie  bebte  sie  vor  Freude,  als  sie  sich  in 
 diesen freien Willen ausgoss, damit Wir die Worte hören könnten: „Ich liebe Dich.“ 
 Als  aus  der  Brust  des  Menschen,  der  von  unserer  Liebe  erfüllt  war,  das  erste  Wort  „Ich  liebe  Dich” 
 entsprang,  da  war  unsere  Freude  überaus  groß,  denn  es  war,  als  hätte  er  Uns  die  Zinsen  für  alle 
 Güter, die Wir in ihn gelegt hatten, gegeben. 
 Dieser  von  Uns  geschaffene  freie  Wille  war  die  Schatzkammer  für  das  Kapital  eines  Göttlichen 
 Willens,  und  Wir  begnügten  Uns  mit  einem  schmalen  Gewinn,  ohne  das  Kapital  mehr  einzufordern. 
 Darum  war  der  Schmerz  über  den  Fall  des  Menschen  groß,  denn  er  verweigerte  Uns  das  Kapital,  um 
 Uns nicht [einmal] die geringen Zinsen zu geben. 
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 Seine  Bank  blieb  leer,  sein  Feind  verbündete  sich  mit  ihm,  erfüllte  ihn  mit  Leidenschaften  und  Elend, 
 und  so  blieb  der  Ärmste  bankrott.  Nun,  meine  Tochter,  da  der  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen  ein 
 feierlicher  Akt  und  für  Uns  eine  große  Freude  war,  rufen  Wir  in  dich  diesen  Akt  und  wollen  dich  in  ihm, 
 um  die  Feierlichkeit  des  Aktes  zu  wiederholen,  indem  Wir  in  deinen  Willen  das  große  Kapital  des 
 Unsrigen legen. 
 Dabei  quillt  unsere  Liebe  über  und  bebt  vor  Freude  und  großem  Wohlgefallen,  da  Wir  unseren  Zweck 
 verwirklicht  sehen.  Du  wirst  Uns  sicher  die  geringen  Zinsen  nicht  verweigern  und  unser  Kapital  nicht 
 zurückweisen, nicht wahr? 
 Vielmehr  werden  Wir  jeden  Tag  die  Abrechnung  machen,  Ich  werde  dich  in  die  Gegenwart  dieses 
 [ersten]  Aktes  hineinrufen,  als  Wir  diesen  freien  Willen  erschufen,  damit  du  Mir  die  Zinsen  gibst  und 
 Ich sehe, ob Ich mein Kapital noch etwas vermehren kann.“… 
 (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 
 21; 22. April 1927) 
 „Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen“ (Lk 16,10) 
 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewohnten  Zustand  und  ganz  betrübt,  im  Besonderen,  weil  mir  der 
 geliebte  Jesus  in  den  vergangenen  Tagen  gezeigt  hatte,  wie  fremde  Soldaten  in  Italien  einfielen,  und 
 ein  großes  Gemetzel  unter  unseren  Soldaten  stattfand  und  ein  Blutbad,  dass  es  Jesus  selbst 
 schauderte, es anzusehen. 
 Ich  fühlte  mein  armes  Herz  vor  Schmerz  zerspringen  und  sagte  zu  Jesus:  „Rette  meine  Brüder,  deine 
 Abbilder, aus diesem See aus Blut, lasse nicht zu, dass auch nur eine Seele in die Hölle falle.“ 
 Und  als  ich  sah,  dass  die  göttliche  Gerechtigkeit  ihren  Zorn  gegen  die  armen  Geschöpfe  noch  stärker 
 entbrennen  lassen  wird,  fühlte  ich  mich  wie  zum  Sterben,  und  Jesus  sprach  zu  mir,  fast  als  wollte  Er 
 mich von diesen so qualvollen Szenen ablenken: 
 „Meine  Tochter,  die  Liebe,  mit  der  Ich  die  Seelen  liebe,  ist  so  groß,  dass  Ich,  sobald  sich  die  Seele 
 entscheidet,  sich  Mir  hinzugeben,  sie  mit  so  viel  Gnade  umgebe,  sie  liebkose,  anrege,  aufhebe,  ans 
 Herz drücke, sie mit fühlbaren Gnaden, mit Eifer und Inspirationen ausstatte. 
 Nun,  da  sich  die  Seele  so  mit  Gnade  erfüllt  sieht,  beginnt  sie,  Mich  zu  lieben  und  bildet  eine 
 Grundlage  von  Gebeten  und  von  frommen  Übungen  in  ihrem  Herzen,  und  beschließt,  sich  in  den 
 Tugenden  zu  üben.  All  das  bildet  eine  blühende  Wiese  in  der  Seele,  doch  meine  Liebe  ist  nicht 
 zufrieden mit Blumen allein, sie will Früchte. 
 Und  deshalb  fängt  sie  an,  die  Blüten  fallen  zu  lassen,  das  heißt,  sie  entkleidet  die  Seele  der  fühlbaren 
 Liebe,  des  [ungeordneten]  Eifers  und  von  allem  übrigen  Hinderlichen,  um  die  Seele  fruchtbar  zu 
 machen.  Wenn  die  Seele  treu  ist,  setzt  sie  ihre  frommen  Übungen  und  Tugendakte  fort,  und  findet 
 keinen  Geschmack  an  irgendetwas  anderem  Irdischen,  sie  denkt  nicht  an  sich  selbst,  sondern  nur  an 
 Mich. 
 Durch  das  Vertrauen  in  Mich  wird  sie  den  Früchten  Geschmack  verleihen,  ihre  Treue  wird  die  Früchte 
 reifen  lassen,  und  mit  Mut,  Geduld  und  Ruhe  werden  die  Früchte  wachsen  und  reichlich  werden.  Und 
 Ich,  der  himmlische  Landmann,  werde  diese  Früchte  ernten  und  daraus  meine  Speise  bereiten;  und 
 Ich  werde  ein  weiteres  Feld  anpflanzen,  noch  schöner  und  blühender,  in  dem  heroische  Früchte 
 wachsen, die meinem Herzen unerhörte Gnaden entreißen werden. 
 Wenn  die  Seele  aber  untreu  und  ohne  rechtes  Vertrauen  ist,  wenn  sie  unruhig  wird  und  Vergnügen  an 
 menschlichen  Dingen  findet  usw.,  werden  diese  Früchte  nie  heranreifen,  sondern  geschmacklos  sein, 
 bitter,  mit  Schlamm  bedeckt,  Mich  erbittern  und  Mich  aus  der  Seele  zurückziehen  lassen.“  (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  11;  25.  Mai 
 1916) 
 —————- 
 Ich  fühlte  mich  ganz  betrübt,  und  mein  süßer  Jesus,  der  sich  kaum  zeigte,  sagte  zu  mir:  „Mut,  meine 
 Tochter,  sei  Mir  treu  und  aufmerksam,  denn  Treue  und  Aufmerksamkeit  bringen  einen  ausgeglichenen 
 Seelenzustand  hervor,  bilden  eine  einheitliche  Stimmung  in  der  Seele  und  festigen  den 
 vollkommenen  Frieden;  und  dieser  macht  sie  zur  Herrin,  auf  eine  Art,  dass  sie  tut,  was  sie  möchte 
 und erreicht, was immer sie will. 
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 Im  Besonderen  gleicht  eine  Seele,  die  in  meinem  Willen  lebt,  der  Sonne,  die  sich  nie  ändert;  [nur] 
 einer  ist  ihr  Akt,  nämlich  aus  ihrer  Sphäre  Licht  und  Wärme  herab  zu  senden.  Sie  tut  nicht  heute  dies 
 und morgen etwas anderes, sondern führt stets treu und beständig dasselbe aus. 
 Doch  während  ihr  Akt  einer  ist,  wie  viele  verschiedene  Akte  geschehen  doch,  wenn  dieser  [eine]  Akt 
 herabsteigt  und  auf  die  Erdoberfläche  trifft!  Beinahe  unzählige:  Findet  die  Sonne  eine  halb 
 geschlossene  Blume,  so  öffnet  sie  diese  mit  dem  Kuss  ihres  Lichtes  und  ihrer  Wärme  und  verleiht  ihr 
 Färbung  und  Wohlgeruch.  Trifft  sie  eine  herbe  Frucht,  lässt  sie  diese  reifen  und  teilt  ihr  Süßigkeit  mit. 
 Findet sie grüne Felder, färbt sie diese goldgelb. 
 Trifft  sie  auf  faulige  Luft,  reinigt  sie  diese  mit  dem  Kuss  ihres  Lichtes;  kurz,  sie  gibt  allen  Dingen  alles 
 Nötige  für  ihre  Existenz  auf  dieser  Erde,  und  bewirkt,  dass  alles  den  enthaltenen  Nutzen 
 hervorbringen  kann,  wie  es  von  Gott  eingerichtet  wurde.  So  ist  die  Sonne  mit  ihrer  Treue,  und  indem 
 sie stets dasselbe tut, die Erfüllung des Willens Gottes über alle geschaffenen Dinge. 
 O,  würde  die  Sonne  nicht  stets  gleichmäßig  ihr  Licht  senden,  welche  Schwankungen,  welche 
 Unordnung  gäbe  es  doch  hier  auf  Erden,  und  der  Mensch  könnte  nicht  planen  und  weder  die  Felder 
 noch  die  Pflanzen  einschätzen,  und  müsste  sich  sagen:  ‚Wenn  mir  die  Sonne  nicht  ihr  Licht  und  ihre 
 Wärme spendet, weiß ich nicht, wann ich ernten soll, noch wann die Früchte reif werden.‘ 
 So  ist  es  auch  mit  einer  treuen  und  aufmerksamen  Seele.  In  meinem  Willen  ist  ihr  Akt  [nur]  einer, 
 doch  die  Wirkungen  sind  unzählige;  ist  sie  hingegen  unbeständig  und  unaufmerksam,  dann  ist  sie 
 sowohl  für  sich  selbst  wie  für  Mich  unberechenbar,  und  das  Gute,  das  sie  hervorbringen  kann,  ist 
 nicht  festzulegen.“  (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 15; 13. Februar 1923) 
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