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 - Wspomnienie - (Łk 11,14-26) 

 14  Raz  wyrzucał  złego  ducha  [u  tego],  który  był  niemy.  A  gdy  zły  duch  wyszedł,  niemy  zaczął  mówić  i 
 tłumy  były  zdumione.  15  Lecz  niektórzy  z  nich  rzekli:  «Przez  Belzebuba,  władcę  złych  duchów, 
 wyrzuca  złe  duchy».  16  Inni  zaś,  chcąc  Go  wystawić  na  próbę,  domagali  się  od  Niego  znaku  z  nieba. 
 17  On  jednak,  znając  ich  myśli,  rzekł  do  nich:  «Każde  królestwo  wewnętrznie  skłócone  pustoszeje  i 
 dom  na  dom  się  wali.  18  Jeśli  więc  i  szatan  z  sobą  jest  skłócony,  jakże  się  ostoi  jego  królestwo? 
 Mówicie  bowiem,  że  Ja  przez  Belzebuba  wyrzucam  złe  duchy.  19  Lecz  jeśli  Ja  przez  Belzebuba 
 wyrzucam  złe  duchy,  to  przez  kogo  je  wyrzucają  wasi  synowie?  Dlatego  oni  będą  waszymi  sędziami. 
 20  A jeśli Ja palcem Bożym  7  wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 
 21  Gdy  mocarz  uzbrojony  strzeże  swego  dworu,  bezpieczne  jest  jego  mienie.  22  Lecz  gdy  mocniejszy 
 od  niego  nadejdzie  i  pokona  go,  zabierze  całą  broń  jego,  na  której  polegał,  i  łupy  jego  rozda.  23  Kto 
 nie  jest  ze  Mną,  jest  przeciwko  Mnie;  a  kto  nie  zbiera  ze  Mną,  rozprasza.  24  Gdy  duch  nieczysty 
 opuści  człowieka,  błąka  się  po  miejscach  bezwodnych,  szukając  spoczynku.  A  gdy  go  nie  znajduje, 
 mówi:  "Wrócę  do  swego  domu,  skąd  wyszedłem".  25  Przychodzi  i  zastaje  go  wymiecionym  i 
 przyozdobionym.  26  Wtedy  idzie  i  bierze  siedem  innych  duchów  złośliwszych  niż  on  sam;  wchodzą  i 
 mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni». 

 «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się 
 wali.(Łk 11,17) 

 Opuszczenie  przez  mojego  słodkiego  Jezusa  staje  się  coraz  dłuższe.  O,  jak  On  pozwala  mi 
 tęsknić za Jego powrotem! 
 Jakże  godziny  i  dni  wydają  się  bez  Niego  wiekami,  ale  wiekami  nocy,  a  nie  dnia!  Teraz,  gdy 
 czekałam  pełna  tęsknoty  na  Jego  powrót,  On  wyszedł  z  mojego  wnętrza  jak  płomienna 
 błyskawica, przycisnął mnie do siebie i powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  człowiek  został  stworzony  przez  Boga  z  trzema  władzami,  pamięcią, 
 intelektem  i  wolą,  a  to  po  to,  aby  mógł  pozostać  w  jedności  z  Boskimi  Osobami  Trójcy 
 Przenajświętszej. 
 Były  to  jakby  drogi  do  wzniesienia  się  ku  Bogu,  jakby  drzwi,  przez  które  można  wejść, 
 pokoje,  by  stworzyć  [w  nich]  swoje  stałe  zamieszkanie,  stworzenia  dla  Boga,  Boga  dla 
 stworzenia. 
 Są  to  królewskie  drogi  tak  dla  jednego,  jak  i  dla  drugiego,  złote  bramy,  które  Bóg  postawił  na 
 dnie  duszy,  aby  mogła  tam  wkroczyć  Wszechwładza  Boskiego  Majestatu,  bezpieczna  i 
 niewzruszona komnata, w której Bóg powinien zająć Swoje Niebiańskie Mieszkanie. 
 Teraz,  aby  móc  utworzyć  Swoje  Królestwo  w  duszy,  Moja  Wola  chciałaby  te  trzy  moce,  które 
 są  dane  stworzeniu,  aby  je  podnieść  ku  podobieństwu  Jego  Stwórcy,  znaleźć(je)  w  porządku 
 Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
 Moja  Wola  nie  opuściłaby  swoich  posiadłości,  gdyby  te  trzy  władze  duszy  były  w  porządku 
 Bożym  i  Ona  panowałaby  szczęśliwie  i  niejako  naturalnie,  bo  pozostając  w  porządku  Bożym, 
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 te  trzy  władze  zachowałyby  porządek  w  sobie  i  poza  sobą;  Królestwo  Woli  Bożej  i  Królestwo 
 Stworzenia  nie  byłyby  podzielone,  ale  jednym,  a  zatem  ich  panowanie  i  rząd  byłyby 
 jednością. 
 Tym  bardziej,  że  Moja  Wola  nie  może  rządzić  tam,  gdzie  nie  ma  ładu  i  harmonii  -  tych 
 nieodłącznych  przymiotów  i  nieodzownych  cech  Osób  Boskich.  A  dusza  nigdy  nie  może  być 
 uporządkowana  i  zharmonizowana  ze  swoim  Stwórcą,  jeśli  nie  utrzymuje  swoich  trzech 
 władz  otwartymi  na  przyjmowanie  od  Boga  Jego  uporządkowanych  atrybutów  i  harmonijnych 
 cech,  tak  że  Moja  Wola,  gdy  odnajdzie  boskie  harmonie  i  najwyższy  porządek  sfery  boskiej  i 
 ludzkiej, tworzy z nich jedno i panuje w nich swoim pełnym panowaniem. 
 Ach,  córko  moja,  jaki  nieporządek  panuje  w  tych  trzech  władzach  duszy  ludzkiej!  Można 
 powiedzieć,  że  zatrzasnęli  Nam  "drzwi  przed  nosem"  i  zablokowali  ścieżki,  aby  utrudnić 
 Nasz  krok  i  odciąć  komunikację  z  Nami,  podczas  gdy  był  to  największy  DAR,  jaki  im  daliśmy, 
 gdy ich stworzyliśmy. 
 Te  trzy  moce  miały  służyć  zrozumieniu  Tego,  który  stworzył  człowieka,  aby  dusza  mogła 
 upodobnić  się  do  Niego,  a  wtapiając  swoją  wolę  w  Wolę  Stwórcy,  dać  Jej  prawo,  by 
 Ona(Wola Stwórcy) panowała. 
 Dlatego  Najwyższa  Wola  nie  może  panować  w  duszy,  jeśli  te  trzy  władze  -  umysł,  pamięć  i 
 wola - nie zjednoczą się, by powrócić do celu, dla którego Bóg je [w człowieku] stworzył. 
 Módl  się  zatem,  aby  te  trzy  moce  powróciły  do  porządku  i  harmonii  Swego  Stwórcy,  aby 
 Moja Najwyższa Wola mogła panować [w nich] w pełnym triumfie." 
 (z "Księgi Nieba"; tom 19. 12 sierpnia 1926) 

 UNSERE LIEBE FRAU VOM ROSENKRANZ – GEDENKTAG (Lk 11,14-26) 
 „Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein“ (Lk 11,17) 
 Die  Beraubungen  meines  süßen  Jesus  werden  immer  länger.  O  wie  lässt  Er  mich  nach  seiner 
 Rückkehr  schmachten!  Wie  scheinen  die  Stunden  und  Tage  Jahrhunderte  zu  sein  ohne  Ihn,  doch 
 Jahrhunderte  der  Nacht,  nicht  des  Tages!  Nun,  während  ich  voll  Sehnsucht  auf  seine  Rückkehr 
 wartete,  trat  Er  wie  ein  aufflammender  Blitz  aus  meinem  Inneren  hervor,  drückte  mich  an  sich  und 
 sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  der  Mensch  wurde  von  Gott  mit  drei  Kräften  erschaffen,  mit  Gedächtnis,  Verstand  und 
 Willen,  und  zwar  damit  er  in  Verbindung  mit  den  Göttlichen  Personen  der  Heiligsten  Dreifaltigkeit 
 bleiben  könne.  Diese  waren  wie  Wege,  um  zu  Gott  aufzusteigen,  wie  Türen,  um  einzutreten,  wie 
 Zimmer,  um  [darin]  seinen  ständigen  Aufenthalt  zu  bilden,  das  Geschöpf  zu  Gott  hin,  Gott  zum 
 Geschöpf. 
 Diese  sind  die  königlichen  Wege  für  den  einen  wie  den  anderen,  die  goldenen  Pforten,  welche  Gott 
 auf  dem  Grund  der  Seele  niederlegte,  damit  die  Höchste  Herrschaft  der  Göttlichen  Majestät  eintreten 
 könne,  das  sichere  und  unerschütterliche  Gemach,  wo  Gott  seinen  himmlischen  Aufenthalt  nehmen 
 solle. 
 Nun,  um  sein  Reich  im  Inneren  der  Seele  bilden  zu  können,  möchte  mein  Wille  diese  drei  Kräfte,  die 
 dem  Geschöpf  gegeben  sind,  um  es  zur  Ähnlichkeit  mit  seinem  Schöpfer  zu  erheben,  in  der  Ordnung 
 des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vorfinden. 
 Mein  Wille  würde  seine  Besitztümer  nicht  verlassen,  wenn  diese  drei  Kräfte  der  Seele  in  der  Ordnung 
 Gottes  wären,  und  Er  würde  glücklich  und  wie  natürlich  herrschen,  denn  indem  sie  in  der  Ordnung 
 Gottes  blieben,  würden  diese  drei  Kräfte  die  Ordnung  in  sich  selbst  und  außerhalb  von  sich  selbst 
 bewahren;  das  Reich  des  Willens  Gottes  und  jenes  des  Geschöpfes  wären  kein  geteiltes  Reich, 
 sondern ein einziges, und somit wären ihre Herrschaft und ihre Regierung eine einzige. 
 Umso  mehr,  als  mein  Wille  nicht  regieren  kann,  wo  keine  Ordnung  und  Harmonie  herrschen  –  diese 
 untrennbaren Eigenschaften und unerlässlichen Merkmale der Göttlichen Personen. 
 Und  die  Seele  kann  nie  geordnet  sein  und  mit  ihrem  Schöpfer  harmonieren,  wenn  sie  nicht  ihre  drei 
 Kräfte  geöffnet  hält,  um  von  Gott  seine  geordneten  Eigenschaften  und  harmonischen 
 Wesensmerkmale  zu  empfangen,  sodass  mein  Wille,  wenn  Er  die  göttlichen  Harmonien  und  die 
 höchste  Ordnung  des  göttlichen  und  menschlichen  Reiches  vorfindet,  daraus  ein  einziges  bildet  und 
 darin mit seiner vollen Herrschaft regiert. 
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 Ach,  meine  Tochter,  welche  Unordnung  herrscht  in  den  drei  Kräften  der  menschlichen  Seele!  Man 
 kann  sagen,  dass  sie  Uns  die  „Tür  vor  der  Nase“  zugeschlagen  und  die  Wege  versperrt  haben,  um 
 unseren  Schritt  zu  hindern  und  die  Kommunikation  mit  Uns  zu  unterbrechen,  während  es  das  größte 
 Geschenk  war,  das  Wir  ihnen  machten,  als  Wir  sie  schufen.  Diese  drei  Kräfte  sollten  dazu  dienen, 
 Den  zu  verstehen,  der  die  Menschen  erschaffen  hat,  damit  die  Seele  zur  Ähnlichkeit  mit  Ihm 
 heranwachse,  und  –  indem  ihr  Wille  in  den  ihres  Schöpfers  eingeschmolzen  ist,  Ihm  das  Recht  gebe, 
 Ihn herrschen zu lassen. 
 Deshalb  kann  der  Höchste  Wille  nicht  in  der  Seele  herrschen,  wenn  diese  drei  Kräfte  –  Verstand, 
 Gedächtnis  und  Wille  –  sich  nicht  vereinen,  um  zu  der  Bestimmung  zurückzukehren,  für  den  Gott  sie 
 [im Menschen] erschaffen hat. 
 Bete  daher,  dass  diese  drei  Kräfte  zur  Ordnung  und  Harmonie  ihres  Schöpfers  zurückkehren,  damit 
 mein  Höchster  Wille  [in  ihnen]  in  vollem  Triumph  herrschen  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 19; 12. August 1926) 

 3 


