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 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w 
 dzień świetnie się bawił.  (Łk 16, 19) 

 (...)  Następnie  kontynuował:  "Od  ciebie  chcę  doskonałej  zgodności  z  Moją  Wolą,  tak  aby 
 twoja  wola  została  unicestwiona  w  Mojej,  oraz  absolutnego  oderwania  się  od  wszystkiego  - 
 tak,  że  chcę,  aby  wszystko,  co  ziemskie,  było  przez  ciebie  traktowane,  jak  łajno  i  zgnilizna, 
 przed  którymi  ktoś  czuje  obrzydzenie  na  sam  ich  widok".  A  to  dlatego,  że  nawet  gdy  ktoś  nie 
 jest  przywiązany  do  tych  ziemskich  rzeczy,  ale  ma  je  wokół  siebie  i  patrzy  na  nie,  to  one  już 
 rzucają  cień  na  rzeczy  niebiańskie  i  uniemożliwiają  spełnienie  tego  mistycznego 
 małżeństwa,  które  ci  obiecałem.  Więcej  nawet,  chcę,  abyś  naśladowała  Mnie  w  ubóstwie, 
 tak  jak  Ja  byłem  ubogi:  musisz  w  tym  łóżku  uważać  się  za  małą  ubogą;  ubodzy  są 
 zadowoleni  ze  wszystkiego,  co  mają,  i  dziękują  najpierw  Mnie,  a  potem  swoim 
 dobroczyńcom.  Czyń  więc  tak  ze  wszystkim,  co  jest  ci  dane,  nie  prosząc  o  to  czy  tamto,  bo 
 to  mogłoby  być  przeszkodą  w  twoim  duchu,  lecz  oddaj  się  woli  innych  ze  świętą 
 obojętnością, nie zastanawiając się, czy przyniesie ci to dobro czy zło"... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 1; (68)) 
 --------------- 
 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  stanie,  pomyślałam  o  bólu,  jaki  mój  słodki  Jezus  cierpiał  w 
 ogrodzie  Getsemane,  kiedy  wszystkie  nasze  grzechy  ukazały  się  przed  Jego  świętością.  A 
 Jezus powiedział bardzo smutny w moim wnętrzu: 
 "Moja  córko,  Mój  ból  był  wielki  i  niepojęty  dla  stworzonego  umysłu,  zwłaszcza  gdy  widziałem 
 intelekt  ludzki  oszpecony,  piękne  Moje  odbicie,  które  odtworzyłem  w  intelekcie,  już  nie 
 piękne, ale brzydkie i straszne. 
 Obdarzyłem  go  wolą,  intelektem  i  pamięcią:  w  pierwszej  z  nich  jaśniał  mój  Ojciec  Niebiański, 
 przekazując  mu,  jako  pierwszy  akt  Swoją  Moc,  Świętość  i  Majestat,  przez  które  wyniósł 
 ludzką  wolę,  napełniając  ją  własną  świętością,  mocą  i  szlachetnością,  pozostawiając  otwarte 
 wszystkie  nurty  między  Nim  a  ludzką  wolą,  aby  ta  ostatnia  mogła  coraz  bardziej  wzbogacać 
 się skarbami Mojej Boskości. 
 Między  wolą  ludzką,  a  Boską  nie  było  ani  Twoje,  ani  Moje,  ale  wszystko  było  wspólne,  we 
 wzajemnym  porozumieniu.  Dusza  była  Naszym  obrazem,  Naszą  własną  rzeczą,  tak  że 
 wskazywała  na  Nas;  Nasze  życie  zatem  powinno  być  życiem  duszy,  dlatego  jako  pierwszy 
 Akt  ukształtowałem  jej  wolę  w  sposób  wolny  i  niezależny,  tak  jako  pierwszy  Akt,  którym 
 była  Wola  Mojego  Ojca  Niebieskiego.  Ale  jakże  ta  Wola  została  zniekształcona!  Z  wolności, 
 którą posiadała, stała się niewolnikiem najniższych namiętności. 
 Ach, to właśnie wola jest początkiem wszelkiego zła człowieka! 
 Ona  jest  nie  do  poznania!  Jak  ona  odpadła  od  swojej  szlachetności,  jest  obrzydliwa,  gdy  się 
 na nią patrzy! 



 I  oto  w  drugim  Akcie  Ja,  Syn  Boży,  wziąłem  udział  i  obdarzyłem  człowieka  rozumem: 
 Przekazałem  mu  Moją  mądrość  i  naukę  o  wszystkich  rzeczach,  aby  przez  ich  poznanie  mógł 
 cieszyć  się  i  rozkoszować  dobrem.  Ale,  niestety,  jaką  jaskinią  wad  jest  intelekt  człowieka! 
 Użył swojego intelektu, aby wyprzeć się swojego Stwórcy. 
 Jako  trzeci  Akt,  Duch  Święty  interweniował  i  obdarzył  go  pamięcią  ,  aby  pamiętał  o  tak 
 wielu  dobrodziejstwach  i  aby  mógł  być  w  ciągłych  strumieniach  miłości,  w  ciągłych  relacjach. 
 Miłość miała go ukoronować, objąć i ukształtować całe jego życie. 
 Ale  jak  bardzo  zasmucona  jest  Miłość  Wieczna!  Pamięć  ta  pamięta  przyjemności,  bogactwa, 
 a  nawet  grzechy,  a  Trójca  Przenajświętsza  zostaje  wyrzucona  z  darów,  jakie  złożyła  swemu 
 stworzeniu. 
 Mój ból był nie do opisania na widok deformacji tych trzech sił w człowieku. 
 Ukształtowaliśmy w nim Nasz pałac królewski, a on Nas z niego wypędził." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 14; 8 kwietnia 1922) 
 ---------------- 

 Abraham odpowiedział: "Moje dziecko, pamiętaj, że ty już za życia 
 otrzymałeś swoją część dobra, a Łazarz otrzymał tylko zło. Teraz jest 

 pocieszony za to, ale ty musisz cierpieć...". (Łk 16,25) 

 Czuję  się  porwana  niejako  przez  wieczne  fale  Boskiej  Woli  i  czuję  jej  nieustanny  ruch,  który 
 jako życie zawsze szemrze - ale co szemrze? Szemrze miłością i daje miłość wszystkim. 
 Szemrze  i  uszczęśliwia,  szemrze  i  wzmacnia,  szemrze  i  daje  światło,  szemrze  i  daje  życie 
 wszystkim,  podtrzymuje  wszystko  i  tworzy  akt  wszystkich,  wypełnia  wszystko,  otacza  i 
 ukrywa  wszystko  w  Sobie,  aby  dać  się  wszystkim  i  podtrzymać  wszystko.  O  potęgo  Boskiej 
 Woli!  Jakże  bym  chciała  posiąść  Ciebie,  jako  życie  w  duszy,  żyć  z  Ciebie  i  nie  znać  innego 
 życia  jak  tylko  Twoje!  Ale  jakże  jestem  od  tego  daleko!  Potrzeba  zbyt  wiele,  aby  dojść  tak 
 daleko, aby żyć w Boskiej Woli. 
 Gdy  to  rozważałam,  mój  dobry  Jezus,  moje  ukochane  Życie,  zaskoczył  mnie  i  powiedział  do 
 mnie z dobrocią: "Moja błogosławiona córko, powiedz Mi, czego chcesz? 
 Czy  chcesz,  aby  Moja  Wola  królowała  i  żyła  w  tobie  jako  Życie?  Jeśli  naprawdę  tego  chcesz, 
 wszystko jest zrobione. 
 Rzeczywiście,  Nasza  Miłość  i  gorące  pragnienie,  aby  dusza  posiadała  Naszą  Wolę,  jako 
 życie  i  żyła  z  Niej,  są  tak  wielkie,  że  gdy  tylko  dusza  naprawdę  tego  pragnie,  Nasza  Wola 
 napełnia  ludzką  wolę  Naszą  Najwyższą  Wolą,  aby  uformować  Jej  życie  tutaj  i  żyć  w  duszy, 
 jak w Jej własnym centrum. 
 Wiedz,  że  Wola  Boska  i  ludzka  to  dwie  duchowe  moce:  Boska  jest  niezmierzona  i  posiada 
 nieosiągalną Moc, ludzka jest małą mocą, ale choć mała, ma swoją moc. 
 Teraz,  ponieważ  obie  są  duchowe,  jedna  może  wlać  się  w  drugą  i  obie  mogą  tworzyć  jedno 
 życie. 
 Wszelka  władza  jest  w  woli,  a  ponieważ  wola  ludzka  jest  władzą  duchową,  ma  miejsce,  by 
 móc włożyć w swoją wolę dobro, którego pragnie, a także zło  . 
 Zatem  to,  czego  chce  wola,  znajduje  się  w  niej  samej:  Jeśli  pragnie  poczucia  własnej 
 wartości,  honoru,  umiłowania  przyjemności  i  bogactwa,  to  życie  poczucia  własnej  wartości, 
 honoru,  życie  przyjemności,  bogactwa  będzie  w  jej  woli;  jeśli  pragnie  grzechu,  to  również 
 grzech  będzie  tworzył  swoje  życie  [w  duszy];  tym  bardziej  dusza,  która  naprawdę  pragnie 
 mieć  w  sobie  życie  Naszej  Woli  -  którego  pragniemy  i  nakazujemy  z  tak  wieloma 
 westchnieniami - osiągnie wielkie dobrodziejstwo posiadania Naszej Woli, jako Życia. 
 Gdyby  tak  nie  było,  świętość  życia  w  Mojej  Woli  byłaby  świętością  trudną  i  prawie 
 niemożliwą.  Ale  nie  mogę  uczyć  rzeczy  trudnych,  ani  też  nie  chcę  rzeczy  niemożliwych. 
 Raczej  Moim  zwyczajem  jest  ułatwianie  stworzeniu  najbardziej  uciążliwych  rzeczy  i 
 najtrudniejszych wyrzeczeń(ofiar), na ile jest to dla niego możliwe. 



 W  razie  potrzeby  dodaję  z  Mojej,  aby  mała  siła  jego  woli  była  wspierana,  otrzymywała 
 pomoc  i  była  ożywiana  niezwyciężoną  Mocą  Mojej  Woli.  W  ten  sposób  czynię  dobro  łatwym, 
 a także życie  Woli Mojej, które dusza chce posiąść. 
 Moja  Miłość  jest  tak  wielka,  że  aby  jeszcze  bardziej  ułatwić  duszy,  szepczę  do  ucha  jej 
 serca:  "Jeśli  naprawdę  chcesz  czynić  to  dobro,  będę  je  czynił  razem  z  tobą.  Nie 
 zostawię  cię  samej,  ale  oddam  do  twojej  dyspozycji  Moją  łaskę,  Moją  siłę,  Moje 
 światło, Moją świętość. Będziemy razem czynić dobro, które chcesz posiąść". 
 Dlatego  nie  trzeba  zbyt  wiele,  aby  żyć  z  Mojej  Woli.  To  "za  dużo"  jest  [tylko]  w  woli.  Kiedy 
 dusza  się  zdecyduje  i  mocno,  i  wytrwale  chce,  to  już  podbiła  Moją  Wolę  i  uczyniła  ją  swoją. 
 O,  jak  wiele  może  zawrzeć  w  sobie  ludzka  wola,  skoro  jest  duchową  potęgą,  która  wiele 
 gromadzi,  a  nic  nie  traci!  Jest  to,  jak  światło  słońca:  ileż  rzeczy  obejmuje  słońce,  podczas 
 gdy  nie widzi się nic poza światłem i blaskiem. 
 A  jednak  zawiera  prawie  niezliczone  dobra;  rozpoznaje  się,  że  jego  światło  przekazuje 
 cudowne  rzeczy,  gdy  trafia  na  ziemię,  choć  widzi  się  tylko  światło.  Taka  jest  ludzka  wola:  ileż 
 dóbr  może  zawrzeć,  jeśli  tylko  zechce!  Może  zawierać  miłość,  świętość,  światło, 
 zadośćuczynienie,  cierpliwość,  wszystkie  cnoty,  nawet  swojego  Stwórcę.  Ponieważ  jest 
 mocą duchową, ma potencjał i moc pojmowania, aby zawrzeć w sobie co tylko zechce. 
 I  nie  tylko  ma  moc  włączenia  dobra,  którego  pragnie,  ale  czyniąc  to,  przekształca  się 
 również  w  dobro,  które  w  sobie  przechowuje.  W  ten  sposób  wola  ludzka  przekształca  się 
 w  naturę  dobra,  którego  pragnie.  Chociaż  nie  robi  wielu  rzeczy,  których  naprawdę  chce,  to 
 jednak  pozostają  one  w  woli  tak,  jak  [gdyby  były]  zrobione.  I  widzi  się,  że  kiedy  ma 
 sprzyjającą  okazję,  aby  uczynić  to  dobro,  którego  od  dawna  pragnął,  teraz  dokonuje  tego 
 dobra,  którego  pragnął  od  tak  dawna  -  ponieważ  posiada  życie  tego  dobra  -  z  gotowością,  z 
 całym sercem, z miłością, nie wahając się w żadnym punkcie. 
 Symbolem  tego  jest  znowu  słońce:  jeśli  nie  napotyka  ani  na  nasiona,  ani  na  kwiaty,  nie  może 
 przekazać ani korzyści z dojrzewania nasion, ani z zabarwienia kwiatów. 
 Ale  gdy  tylko  zdoła  ich  dotknąć  swoim  światłem,  ponieważ  ma  w  sobie  życie  tego  dobra, 
 natychmiast przekazuje dojrzewanie nasionom i zabarwienie kwiatom. 
 Wola  ludzka  posiada  niezatartymi  literami  [wpisane]  wszystko,  co  czyni  i  co  chce  czynić;  a 
 choć  pamięć  zapomina,  wola  nic  nie  traci,  lecz  zawiera  w  sobie  składnicę,  depozyt 
 wszystkich  swoich  aktów,  nie  mogąc  nic  utracić.  Stąd  można  powiedzieć,  że  cały  człowiek 
 jest  [ugruntowany]  w  woli.  Jeśli  on  jest  święty,  to  nawet  najbardziej  obojętne  rzeczy  są  dla 
 niego  święte.  Jeśli  jest  zły,  to  może  nawet  dobro  zamienia  się  dla  niego  w  perwersyjny  akt. 
 Jeśli  więc  naprawdę  chcesz  Mojej  Boskiej  Woli,  jako  życia,  to  nie  potrzeba  zbyt  wiele,  tym 
 bardziej, że to Moja, zjednoczona z Twoją, tego chce. 
 Jest  to  moc,  która  wszystko  może,  a  z  twojej  strony  będzie  to  widoczne  po  twoich 
 uczynkach,  czy  we  wszystkich  rzeczach  postępujesz.  jak  posiadacz  Boskiej  Woli.  Bądź  więc 
 czujna, córko moja i niech twój lot w Najwyższym Fiat będzie zawsze nieustanny." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki,  przetłumaczony  z  włoskiego  przez  Grupę 
 Studyjną  St.  Hannibal  di  Francia  -  DI  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom  33; 
 19 marca 1935) 

 26. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 16,19-31) 
 „In  jener  Zeit  sprach  Jesus:  Es  war  einmal  ein  reicher  Mann,  der  sich  in  Purpur  und  feines 
 Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte“ (Lk 16,19) 
 …  Dann  fuhr  Er  fort:  „Von  dir  will  Ich  die  vollkommene  Übereinstimmung  mit  meinem  Willen,  sodass 
 dein  Wille  in  dem  Meinen  vernichtet  ist,  und  absolute  Loslösung  von  allem  –  sodass  Ich  will,  dass 
 alles  Irdische  wie  Mist  und  Fäulnis  von  dir  betrachtet  wird,  vor  dem  jemand  schon  beim  bloßen 
 Hinsehen Abscheu empfindet. 



 Und  dies  deshalb,  weil  selbst  dann,  wenn  jemand  nicht  an  diesen  irdischen  Dingen  hängt,  er  sie  aber 
 um  sich  hat  und  auf  sie  schaut,  diese  bereits  Schatten  auf  die  himmlischen  Dinge  werfen  und  die 
 Erfüllung dieser mystischen Vermählung verhindern, die Ich dir verheißen habe. 
 Mehr  noch,  Ich  will,  dass  du  Mich  in  der  Armut  nachahmst,  so  wie  Ich  arm  war:  du  musst  dich  in 
 diesem  Bett  als  eine  kleine  Arme  betrachten;  die  Armen  sind  mit  allem,  was  sie  haben,  zufrieden,  und 
 sie danken zuerst Mir, und dann ihren Wohltätern. 
 So  mache  es  du  mit  allem,  was  dir  gegeben  wird,  ohne  um  dieses  oder  jenes  zu  bitten,  denn  es 
 könnte  in  deinem  Geist  ein  Hindernis  sein,  sondern  ergib  dich  mit  heiliger  Gleichgültigkeit,  ohne  zu 
 denken,  ob  es  dir  Gutes  oder  Schlechtes  bringt,  dem  Willen  der  anderen.“…  (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 1; (68)) 
 ————————- 
 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  dachte  ich  an  den  Schmerz,  den  mein  süßer 
 Jesus  im  Garten  von  Getsemani  litt,  als  sich  vor  seiner  Heiligkeit  alle  unsere  Sünden  zeigten.  Und 
 Jesus sagte ganz betrübt in meinem Inneren: 
 „Meine  Tochter,  mein  Schmerz  war  groß  und  für  den  geschaffenen  Geist  unbegreiflich,  besonders,  als 
 Ich  den  menschlichen  Intellekt  verunstaltet  sah,  das  schöne  Abbild  von  Mir,  das  Ich  im  Intellekt 
 reproduzierte, nicht mehr schön, sondern hässlich und schrecklich. 
 Ich  stattete  ihn  mit  Willen,  Intellekt  und  Gedächtnis  aus:  im  ersten  erstrahlte  mein  Himmlischer  Vater, 
 der  ihm  als  ersten  Akt  seine  Macht,  Heiligkeit  und  Erhabenheit  mitteilte,  durch  welche  Er  den 
 menschlichen  Willen  erhob,  indem  Er  ihn  mit  seiner  eigenen  Heiligkeit,  Macht  und  seinem  Adel 
 erfüllte,  und  alle  Ströme  zwischen  Ihm  und  dem  menschlichen  Willen  offen  ließ,  damit  dieser  sich 
 immer mehr mit den Schätzen meiner Gottheit bereichern konnte. 
 Zwischen  dem  menschlichen  Willen  und  dem  Göttlichen  gab  es  weder  Dein  noch  Mein,  sondern  alles 
 war  gemeinsam,  in  gegenseitiger  Übereinstimmung.  Die  Seele  war  unser  Abbild,  unser  eigenes  Ding, 
 sodass  sie  Uns  andeutete;  unser  Leben  sollte  daher  das  der  Seele  sein,  und  deshalb  bildete  Ich  als 
 ersten  Akt  ihren  Willen  frei  und  unabhängig,  wie  als  erster  Akt,  der  Wille  meines  Himmlischen  Vaters 
 war. 
 Doch  wie  wurde  dieser  Wille  entstellt!  Von  der  Freiheit,  die  er  hatte,  wurde  er  zum  Sklaven  der 
 niedrigsten  Leidenschaften.  Ach,  es  ist  der  Wille,  welcher  der  Anfang  aller  Übel  des  Menschen  ist!  Er 
 ist nicht wieder zu erkennen! Wie ist er von seinem Adel herabgesunken, er ist ekelhaft anzusehen! 
 Nun,  beim  zweiten  Akt  wirkte  Ich,  der  Sohn  Gottes,  mit  und  stattete  den  Menschen  mit  Vernunft  aus: 
 Ich  teilte  ihm  meine  Weisheit  mit  und  die  Wissenschaft  von  allen  Dingen,  damit  er  durch  ihre  Kenntnis 
 im  Guten  genießen  und  sich  erfreuen  könne.  Doch,  ach,  welche  Lasterhöhle  ist  der  Intellekt  des 
 Menschen! Des Intellekts bediente er sich, um seinen Schöpfer zu verleugnen. 
 Und  als  dritter  Akt  sodann,  wirkte  der  Heilige  Geist  mit  und  stattete  ihn  mit  dem  Gedächtnis  aus,  damit 
 er  sich  an  so  viele  Wohltaten  erinnere  und  er  somit  in  ständigen  Liebesströmen,  in  ständigen 
 Beziehungen  sein  könne.  Die  Liebe  sollte  ihn  krönen,  ihn  umfangen  und  sein  ganzes  Leben 
 gestalten. 
 Doch  wie  sehr  wird  die  Ewige  Liebe  betrübt!  Dieses  Gedächtnis  erinnert  sich  an  Vergnügungen,  an 
 Reichtümer  und  sogar  an  Sünden,  und  die  Heiligste  Dreieinigkeit  wird  aus  den  Gaben 
 hinausgeworfen,  die  Sie  ihrem  Geschöpf  gegeben  hat.  Mein  Schmerz  war  unbeschreiblich  beim 
 Anblick der Verunstaltung der drei Kräfte im Menschen. 
 Wir  hatten  unseren  Königspalast  in  ihm  gestaltet,  und  er  hatte  Uns  daraus  verjagt.“  (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 14; 8. April 1922) 
 „Abraham  erwiderte:  Mein  Kind,  denk  daran,  dass  du  schon  zu  Lebzeiten  deinen  Anteil  am 
 Guten  erhalten  hast,  Lazarus  aber  nur  Schlechtes.  Jetzt  wird  er  dafür  getröstet,  du  aber  musst 
 leiden…“ (Lk 16,25) 
 Ich  fühle  mich  von  den  ewigen  Wellen  des  Göttlichen  Wollens  gleichsam  fortgerissen  und  spüre  seine 
 ständige  Bewegung,  die  als  Leben  stets  murmelt  –  doch  was  murmelt  Es?  Es  murmelt  Liebe  und  gibt 
 allen Liebe. 
 Es  murmelt  und  beseligt,  Es  murmelt  und  stärkt,  murmelt  und  spendet  Licht,  murmelt  und  gibt  allen 
 Leben,  erhält  alle  und  bildet  den  Akt  aller,  erfüllt  alles,  umhüllt  und  verbirgt  alles  in  sich  selbst,  um  sich 
 allen zu geben und alles zu erhalten. O Macht des Göttlichen Wollens! 



 Wie  gerne  würde  ich  Dich  doch  als  Leben  in  der  Seele  besitzen,  um  von  Dir  zu  leben  und  kein 
 anderes  Leben  als  das  Deine  zu  kennen!  Doch,  o  wie  ferne  bin  ich  davon!  Zu  viel  braucht  es,  um  so 
 weit zu kommen, im Göttlichen Willen zu leben. 
 Als  ich  dies  erwog,  überraschte  mich  mein  guter  Jesus,  mein  geliebtes  Leben,  und  sagte  voller  Güte 
 zu  mir:  „Meine  gesegnete  Tochter,  sag  Mir,  was  willst  du?  Möchtest  du,  dass  mein  Wille  in  dir  als 
 Leben regiere und lebe? Wenn du es wirklich willst, ist alles getan. 
 In  der  Tat,  unsere  Liebe  und  der  brennende  Wunsch,  dass  die  Seele  unseren  Willen  als  Leben 
 besitze  und  von  Ihm  lebe,  sind  so  groß,  dass  unser  Wille,  sobald  die  Seele  dies  wirklich  will,  den 
 menschlichen  Willen  mit  unserem  Höchsten  Willen  erfüllt,  um  hier  sein  Leben  zu  bilden  und  in  der 
 Seele wie in seinem eigenen Mittelpunkt zu leben. 
 Wisse,  dass  der  Göttliche  und  der  menschliche  Wille  zwei  geistliche  Kräfte  sind:  der  Göttliche  ist 
 unermesslich  und  besitzt  unerreichbare  Macht,  der  menschliche  ist  eine  kleine  Macht,  doch  wenn 
 auch klein, hat er seine Macht. 
 Da  nun  beide  spirituell  sind,  kann  sich  der  eine  in  den  anderen  ergießen  und  können  sie  beide  ein 
 einziges  Leben  bilden.  Die  ganze  Macht  liegt  im  Wollen,  und  da  der  menschliche  Wille  eine  geistliche 
 Macht  ist,  hat  er  einen  Platz,  um  in  seinen  Willen  das  Gute  hineinstellen  zu  können,  das  er  möchte, 
 und auch das Böse. 
 Was  also  der  Wille  möchte,  das  befindet  sich  in  ihm  selbst:  Wünscht  er  Selbstschätzung,  Ehre,  Liebe 
 zu  den  Vergnügungen  und  Reichtümern,  dann  wird  sich  in  seinem  Wollen  das  Leben  der 
 Selbstschätzung,  der  Ehre,  das  Leben  des  Genusses,  der  Reichtümer  befinden;  wenn  er  die  Sünde 
 will,  wird  auch  die  Sünde  ihr  Leben  [in  der  Seele]  bilden;  umso  mehr  wird  dann  eine  Seele,  die  in 
 Wahrheit  das  Leben  unseres  Willens  in  dem  ihren  haben  möchte  –  was  Wir  mit  so  vielen  Seufzern 
 wünschen und anordnen – die große Wohltat erlangen, unseren Willen als Leben zu besitzen. 
 Wäre  das  nicht  so,  dann  wäre  die  Heiligkeit  des  Lebens  in  meinem  Willen  eine  schwierige  und  fast 
 unmögliche  Heiligkeit.  Ich  kann  aber  weder  schwierige  Dinge  lehren,  noch  will  Ich  Unmögliches.  Es  ist 
 vielmehr  meine  Gewohnheit,  dem  Geschöpf  die  beschwerlichsten  Dinge  und  die  härtesten  Opfer, 
 soweit es ihm möglich ist, zu erleichtern. 
 Wenn  nötig,  gebe  Ich  von  dem  Meinen  dazu,  damit  die  kleine  Macht  seines  Wollens  unterstützt  wird, 
 Hilfe  erfährt  und  von  der  unbesiegbaren  Macht  meines  Willens  belebt  wird.  So  mache  Ich  das  Gute 
 leicht und auch das Leben meines Willens, welches die Seele besitzen möchte. 
 Meine  Liebe  ist  so  groß,  dass  Ich,  um  es  der  Seele  noch  leichter  zu  machen,  in  das  Ohr  ihres 
 Herzens  flüstere:  ‚Wenn  du  wirklich  dieses  Gute  tun  willst,  werde  Ich  es  gemeinsam  mit  dir  tun.  Ich 
 werde  dich  nicht  allein  lassen,  sondern  dir  meine  Gnade,  meine  Kraft,  mein  Licht,  meine  Heiligkeit  zur 
 Verfügung stellen. Wir werden zu zweit das Gute tun, das du besitzen willst.’ 
 Deshalb  braucht  es  nicht  allzu  viel,  um  von  meinem  Willen  zu  leben.  Das  ‚allzu  viel’  liegt  [nur]  im 
 Willen.  Wenn  die  Seele  sich  entschließt  und  es  fest  und  ausdauernd  will,  hat  sie  bereits  meinen 
 Willen  besiegt  und  sich  Ihn  zu  Eigen  gemacht.  O,  wie  viel  kann  der  menschliche  Wille  in  sich 
 einschließen, da er eine spirituelle Macht ist, die viel einsammelt und nichts verliert! 
 Er  gleicht  dem  Licht  der  Sonne:  Wie  viele  Dinge  schließt  die  Sonne  doch  ein,  während  man  nichts 
 anderes  sieht  als  Licht  und  Glut.  Und  doch  birgt  sie  fast  unzählige  Güter  in  sich;  man  erkennt,  dass  ihr 
 Licht  beim  Auftreffen  auf  die  Erde  Wunderbares  mitteilt,  obwohl  man  bloß  Licht  sieht.  So  ist  der 
 menschliche Wille: wie viele Güter kann er doch einschließen, wenn er will! 
 Er  kann  Liebe,  Heiligkeit,  Licht,  Wiedergutmachung,  Geduld,  alle  Tugenden  einschließen,  ja  selbst 
 seinen  Schöpfer.  Da  er  eine  geistliche  Macht  ist,  hat  er  die  Potenz  und  die  Fassungskraft,  alles 
 einzuschließen,  was  er  will.  Und  er  hat  nicht  nur  die  Macht,  das  Gute  einzuschließen,  das  er  möchte, 
 sondern sich dabei auch in das Gut umzuwandeln, das er in sich birgt. 
 So  verwandelt  sich  der  menschliche  Wille  in  die  Natur  des  Guten,  das  er  wünscht.  Obwohl  er  viele 
 Dinge  nicht  tut,  die  er  wirklich  will,  bleiben  sie  aber  im  Willen  wie  [wenn  sie]  getan  [worden  wären]. 
 Und  man  sieht,  dass  er  bei  einer  günstigen  Gelegenheit,  jenes  Gute  zu  tun,  das  er  wünschte,  nun 
 jenes  Gute,  das  er  seit  so  langer  Zeit  tun  wollte  –  da  er  das  Leben  jenes  Gutes  besitzt  –  mit 
 Bereitschaft, mit ganzer Liebe, ohne an einem Punkt zu zögern, vollbringt. 
 Ein  Symbol  dafür  ist  wieder  die  Sonne:  wenn  sie  weder  Samen  noch  Blumen  antrifft,  kann  sie  weder 
 die  Wohltat  der  Reifung  des  Samens  noch  der  Färbung  der  Blumen  weitergeben.  Doch  sobald  sie 
 diese  mit  ihrem  Licht  zu  berühren  vermag,  teilt  sie,  da  sie  das  Leben  dieses  Gutes  besitzt,  dem 
 Samen sogleich die Reifung, und den Blumen die Färbung mit. 



 Der  menschliche  Wille  besitzt  mit  unauslöschlichen  Buchstaben  [eingeschrieben]  all  das,  was  er  tut 
 und  was  er  tun  will;  und  wenn  das  Gedächtnis  auch  vergisst,  so  verliert  der  Wille  nichts,  sondern 
 enthält  den  Aufbewahrungsort,  das  Depot  all  seiner  Akte,  ohne  dass  er  etwas  verlieren  kann.  Daher 
 kann man sagen, dass der ganze Mensch im Willen [begründet] ist. 
 Ist  dieser  heilig,  dann  sind  auch  die  gleichgültigsten  Dinge  für  ihn  heilig.  Wenn  er  schlecht  ist, 
 verwandelt  sich  für  ihn  vielleicht  auch  das  Gute  in  einen  perversen  Akt.  Wenn  du  also  wirklich  meinen 
 Göttlichen  Willen  als  Leben  willst,  braucht  es  dazu  nicht  allzu  viel,  umso  mehr,  als  es  der  Meine  ist, 
 der mit dem deinen vereint, es will. 
 Dies  ist  eine  Macht,  die  alles  vermag,  und  auf  deiner  Seite  wird  man  an  den  Taten  sehen,  ob  du  dich 
 in  allen  Dingen  als  Besitzerin  eines  Göttlichen  Willens  verhältst.  Sei  daher  aufmerksam,  meine 
 Tochter,  und  lasse  deinen  Flug  im  Höchsten  Fiat  stets  andauern.“  (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 33; 19. März 1935) 


