
 Sobota XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 10,17-24) 

 17  Wróciło  siedemdziesięciu  dwóch  z  radością  mówiąc:  «Panie,  przez  wzgląd  na  Twoje  imię,  nawet 
 złe  duchy  nam  się  poddają».  18  Wtedy  rzekł  do  nich:  «Widziałem  szatana,  spadającego  z  nieba  jak 
 błyskawica.  19  Oto  dałem  wam  władzę  stąpania  po  wężach  i  skorpionach,  i  po  całej  potędze 
 przeciwnika,  a  nic  wam  nie  zaszkodzi.  20  Jednak  nie  z  tego  się  cieszcie,  że  duchy  się  wam  poddają, 
 lecz  cieszcie  się,  że  wasze  imiona  zapisane  są  w  niebie».  21  W  tej  właśnie  chwili  Jezus  rozradował 
 się  w  Duchu  Świętym  i  rzekł:  «Wysławiam  Cię,  Ojcze,  Panie  nieba  i  ziemi,  że  zakryłeś  te  rzeczy  przed 
 mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
 22  Ojciec  mój  przekazał  Mi  wszystko.  Nikt  też  nie  wie,  kim  jest  Syn,  tylko  Ojciec;  ani  kim  jest  Ojciec, 
 tylko  Syn  i  ten,  komu  Syn  zechce  objawić».  23  Potem  zwrócił  się  do  samych  uczniów  i  rzekł: 
 «Szczęśliwe  oczy,  które  widzą  to,  co  wy  widzicie.  24  Bo  powiadam  wam:  Wielu  proroków  i  królów 
 pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». 

 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które 
 widzą to, co wy widzicie. (Łk 10,23) 

 ...  "Moja  dobra  córko,  jakże  pragnę,  aby  wszyscy  wiedzieli,  co  to  znaczy  żyć  w  Mojej  Bożej 
 Woli,  która  wydaje  im  się  niewiarygodna!  Ale  czy  wiesz,  dlaczego?  Ponieważ  nie  wiedzą, 
 czym  jest  Moja  Wola  i  nie  znają  całego  szeregu  cudów,  które  Ona  może  i  chce  zdziałać  w 
 stworzeniu. 
 Dlatego  też,  ponieważ  Jej  nie  znają,  uważają  za  niemożliwe,  aby  mogła  Ona  uczynić  w 
 stworzeniu  to  wszystko,  o  czym  ci  mówię.  O,  gdyby  Ją  znali!  To,  co  Ona  czyni  i  co  mówi,  to 
 wciąż mało. 
 To  właśnie  wiedza  sprawia,  że  otwieramy  się  na  duszę,  i  przygotowuje  nam  miejsce  i  pustą 
 przestrzeń,  w  której  możemy  przechowywać  nasze  niespotykane  cuda.  To  właśnie  wiedza 
 daje  duszy  oczy,  które  pozwalają  dostrzec  i  docenić  Nasze  Boskie  cuda.  Wszystko  jest 
 cudem  dla  Tego,  który  mieszka  w  Naszej  Woli.  Wiedz  o  tym:  kiedy  dusza  wykonuje  swoje 
 akty  w  Mojej  Woli,  wszystkie  rzeczy  stworzone  są  ożywione  wolą  i  słowem  tej  duszy; 
 wszystkie  rzeczy  mają  głos,  jedne  mówią  miłość,  inne  cześć,  jedne  uwielbienie,  drugie 
 dziękczynienie  lub  chwała  Naszemu  Stwórcy.  Jaką  harmonię  tworzą  w  atmosferze,  jaki 
 słodki  zachwyt,  że  człowiek  czuje  się  nią  oczarowany!  Ale  od  kogo  pochodzą  te  wszystkie 
 głosy? 
 Od Tego, który mieszka w Naszej Woli! 
 To  jest  tak,  jak  wtedy,  gdy  [mistrz]  umiejętnie  wkomponowuje  głosy  i  dźwięki  w  instrumenty 
 drewniane lub metalowe: wtedy instrumenty "śpiewają" i "mówią". 
 Podobnie  jest  z  duszą,  która  żyje  w  Mojej  Woli.  Jej  miłość,  która  pragnie  widzieć  Mnie 
 kochanego  i  uwielbianego,  jest  tak  wielka,  że  włącza  swoją  wolę,  swój  głos  i  swoją  miłość  w 
 rzeczy  stworzone  :  jedne  z  nich  opowiadają  Mi  historię  Mojej  miłości,  drugie  śpiewają  o  Mojej 
 chwale, a wszystkie zdają się mieć Mi coś do powiedzenia. 
 O,  jakże  Mnie  to  cieszy,  bo  widzę,  że  człowiek  panuje  nad  całym  stworzeniem  i  jako  król, 
 którym  jest,  pobudza,  ożywia  i  sprawia,  że  we  wszystkim  jestem  kochany!  Jakże  słodko 
 brzmi to dla Naszego boskiego ucha! 



 Wszystko  dałem  człowiekowi  i  on  wszystko  Mi  daje,  a  Ja  z  kolei  wszystko  jemu 
 oddaję". 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 35; 6 marca 1938). 

 Samstag der 26. Woche im Jahreskreis (Lk 10,17-24) 
 „Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht“ (Lk 10,23) 
 …  „Meine  gute  Tochter,  wie  sehr  wünschte  Ich,  dass  alle  wüssten,  was  es  bedeutet,  in  meinem 
 Göttlichen  Willen  zu  leben,  was  ihnen  unglaublich  vorkommt!  Aber  weißt  du  warum?  Weil  sie  nicht 
 wissen,  was  mein  Wille  ist  und  die  ganze  Reihe  der  Wunder  nicht  kennen,  die  Er  im  Geschöpf  wirken 
 kann und wirken will. 
 Da  sie  Ihn  also  nicht  kennen,  halten  sie  es  für  unmöglich,  dass  Er  im  Geschöpf  all  das  tun  kann,  was 
 Ich dir sage. O, wenn sie Ihn kennen würden! Das, was Er tut und was Er sagt, ist noch wenig. 
 Die  Kenntnis  ist  es,  die  bewirkt,  dass  Wir  Uns  zur  Seele  hin  aufmachen,  und  die  Uns  den  Platz  und 
 den  leeren  Raum  bereitet,  wo  Wir  unsere  unerhörten  Wunder  verwahren  können.  Es  ist  die  Kenntnis, 
 die  der  Seele  die  Augen  schenkt,  um  unsere  göttlichen  Wunder  betrachten  und  schätzen  zu  können. 
 Alles ist ein Wunder für den, der in unserem Willen lebt. 
 Du  sollst  dies  wissen:  wenn  die  Seele  ihre  Akte  in  meinem  Willen  verrichtet,  dann  werden  alle 
 erschaffenen  Dinge  vom  Willen  und  Wort  jener  Seele  belebt;  alle  Dinge  besitzen  eine  Stimme,  wobei 
 die  einen  Liebe  sagen,  die  anderen  Ehre,  jene  Anbetung,  diese  dort  Dank  oder  Lobpreis  unserem 
 Schöpfer.  Welchen  Wohlklang  bilden  sie  in  der  Atmosphäre,  welch  süßen  Zauber,  dass  man  sich 
 davon entzückt fühlt! 
 Aber von wem stammen all diese Stimmen? Von dem, der in unserem Willen lebt! 
 Es  ist  so,  wie  wenn  [ein  Meister]  in  kundiger  Weise  Stimmen  und  Klänge  in  die  Holz-  oder 
 Metallinstrumente einschließt: dann ‚singen‘ und ‚sprechen‘ die Instrumente. 
 Ähnlich  ist  es  bei  der  Seele,  die  in  meinem  Willen  lebt.  Ihre  Liebe,  die  Mich  geliebt  und  verherrlicht 
 sehen  will,  ist  so  groß,  dass  sie  ihren  Willen,  ihre  Stimme  und  ihre  Liebe  in  die  geschaffenen  Dinge 
 einschließt:  das  eine  erzählt  Mir  dann  die  Geschichte  meiner  Liebe,  das  andere  besingt  meine 
 Herrlichkeit, und alle haben Mir anscheinend etwas zu sagen. 
 O,  wie  freut  Mich  dies,  weil  Ich  sehe,  dass  der  Mensch  über  die  ganze  Schöpfung  gebietet  und  als 
 [priesterlicher]  König,  der  er  ist,  alles  anregt,  belebt  und  bewirkt,  dass  Ich  von  allem  geliebt  werde! 
 Wie süß klingt dies an unser göttliches Ohr! 
 Alles  habe  Ich  dem  Menschen  gegeben,  und  alles  gibt  er  Mir,  und  Ich  gebe  ihm  wiederum  alles 
 zurück.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 35; 6. März 1938) 


