
 Św. FRANCISZEK z Asyżu - Wspomnienie - (Mt 11,25-30) 

 25  W  owym  czasie  Jezus  przemówił  tymi  słowami:  «Wysławiam  Cię,  Ojcze,  Panie  nieba  i  ziemi,  że 
 zakryłeś  te  rzeczy  przed  mądrymi  i  roztropnymi,  a  objawiłeś  je  prostaczkom  12  .  26  Tak,  Ojcze,  gdyż 
 takie  było  Twoje  upodobanie.  27  Wszystko  przekazał  Mi  Ojciec  mój.  Nikt  też  nie  zna  Syna,  tylko 
 Ojciec,  ani  Ojca  nikt  nie  zna,  tylko  Syn,  i  ten,  komu  Syn  zechce  objawić.28  Przyjdźcie  do  Mnie 
 wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  jesteście,  a  Ja  was  pokrzepię.  29  Weźcie  moje  jarzmo  na  siebie 
 i  uczcie  się  ode  Mnie,  bo  jestem  cichy  i  pokorny  sercem,  a  znajdziecie  ukojenie  dla  dusz  waszych.  30 
 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». 

 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 
 Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

 objawiłeś je prostaczkom.(Mt 11,25) 

 Dziś  rano  czułam  się  dość  przygnębiona,  ponieważ  odwiedził  mnie  Monsignore  i  powiedział, 
 że  nie  jest  pewien,  czy  to  Jezus  Chrystus  działa  we  mnie.  Gdy  przyszedł  Najświętszy  Jezus, 
 rzekł do mnie: 
 "Moja  córko,  aby  dobrze  zrozumieć  jakiś  przedmiot,  potrzebna  jest  wiara,  gdyż  bez  niej 
 wszystko  w  ludzkim  intelekcie  jest  ciemnością,  podczas  gdy  sama  wiara  rozpala  światło  w 
 umyśle  i  za  pomocą  tego  światła  można  jasno  rozróżnić  prawdę  i  błąd,  kiedy  działa  łaska, 
 kiedy działa natura ludzka lub kiedy działa diabeł. 
 Zobacz,  ewangelia  jest  znana  wszystkim,  ale  kto  rozumie  znaczenie  Moich  Słów  i  Prawd  w 
 niej  zawartych?  Kto  zachowuje  je  w  swoim  sercu  i  czyni  z  nich  skarb,  aby  zdobyć  wieczne 
 królestwo?  Ten,  kto  wierzy.  Wszyscy  inni  nie  tylko  nic  nie  rozumieją,  ale  wykorzystują  Moje 
 Słowa, aby z nich szydzić i żartować z najświętszych rzeczy. 
 Można  więc  powiedzieć,  że  wszystkie  rzeczy  są  zapisane  w  sercach  tych,  którzy  wierzą, 
 mają  nadzieję  i  kochają,  podczas  gdy  dla  pozostałych  [jest  tak,  jakby]  nic  nie  było  zapisane. 
 Tak  też  jest  z  wami:  kto  ma  trochę  wiary,  widzi  rzeczy  jasno  i  odnajduje  prawdę;  kto  jej  nie 
 ma, widzi wszystko w sposób zagmatwany." 
 Do użytku prywatnego - tom 4; 9 stycznia 1903 r. 
 -------------------------- 
 (...)  "Moja  mała  córko,  twoja  małość  ma  taką  powabność,  że  przyciąga  uwagę  całego  Nieba, 
 które  chce  zobaczyć,  co  twoja  ograniczoność  chce  zrobić  i  do  czego  jest  zdolna.  Widzieć 
 wielkie  rzeczy  dokonane  przez  wielkiego  człowieka  -  to  nie  przyciąga  uwagi,  ani  nie  przynosi 
 radości.  Ale  widzieć  małe  dziecko  robiące  tę  samą  wielką  rzecz,  to  wzbudza  zachwyt  i 
 zdumienie,  tak  że  każdy  chciałby  zobaczyć  wielkie  dzieło  kogoś  bardzo  małego  -  co  nie 
 miałoby miejsca, gdyby wielka osoba czyniła to samo dzieło. 
 Gdybyś  wiedziała,  jak  spojrzenie  Boga  i  całego  nieba  jest  na  ciebie  skierowane,  gdy  łączysz, 
 niejako  w  pośpiechu,  wszystkie  dzieła  Boskiej  Woli  razem,  aby  szturmować  na  Stwórcę,  przy 
 czym  używasz  Jego  własnej  broni,  aby  prowadzić  przeciwko  Niemu  świętą  wojnę,  aby  On 
 dał  ci  Swoje  Królestwo!  Można  powiedzieć,  że  twoje  niestrudzone  starania  i  to,  że 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=254#P12


 jednoczysz  wszystko,  to  prawdziwy  uśmiech  Nieba  i  nowe  święto,  które  twoja  małość  wnosi 
 do  Domu  Niebieskiego.  Wszyscy  czekają  na  szturm  małej  dziewczynki.  Ale  czy  chcesz 
 wiedzieć,  gdzie tkwi sekret twojej siły?  W twojej małości! 
 Podczas  gdy  ty  raz  jesteś  zagubiona  w  świetle  słońca,  to  znowu  pośród  gwiazd,  raz  w  Moich 
 morzach  i  morzach  Niebiańskiej  Mamy,  twój  atom  nie  zatrzymuje  się,  ale  odchodzi  i  staje  się 
 aktywny na nowo, aby zakończyć swoje podsumowanie wszystkich Dzieł Boskiego FIAT. 
 Cała  tajemnica  jest  zamknięta  w  Tej  [Boskiej  Woli],  która  ciebie  porusza,  otacza,  podaje  ci 
 linę,  abyś  krążyła  wokół  i  zawarła  wszystkie  Jej  Akty,  aby  poprzez  twoją  małość  przypuścić 
 atak na Siebie, aby Ona mogła zostać poruszona, by przyjść rządzić Ziemią. 
 Czego nie może dokonać atom ożywiony Moją Wolą? 
 Wszystko,  ponieważ  staje  się  jednym  Aktem  Boskiej  Woli  pośród  wszystkich  Jej  Aktów,  a  to 
 wystarcza,  aby  móc  ze  wszystkich  Jej  Aktów  uczynić  jeden  Akt,  aby  powiedzieć:  "Wszystko 
 jest  moje  i  wszystko  musi  mi  służyć,  aby  móc  ściągnąć  na  Ziemię  Królestwo  Bożego  FIAT". 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 23; 31 stycznia 1928) 

 HL. FRANZ VON ASSISI – Gedenktag – (Mt 11, 25-30) 
 Diesen  Morgen  fühlte  ich  mich  ganz  bedrückt,  da  der  Monsignore  mich  besucht  hatte  und  meinte,  er 
 sei  sich  nicht  sicher,  dass  es  Jesus  Christus  wäre,  der  in  mir  wirkt.  Als  der  gebenedeite  Jesus  kam, 
 sagte Er zu mir: 
 „Meine  Tochter,  um  einen  Gegenstand  gut  zu  begreifen,  braucht  es  Glauben,  denn  ohne  diesen  ist 
 alles  im  menschlichen  Intellekt  dunkel,  während  doch  der  Glaube  allein  ein  Licht  im  Geist  entzündet, 
 und  man  mittels  dieses  Lichtes  mit  Klarheit,  Wahrheit  und  Irrtum  unterscheiden  kann,  wann  die 
 Gnade wirkt, wann die menschliche Natur oder wann der Teufel. 
 Schau,  das  Evangelium  ist  allen  bekannt,  doch  wer  versteht  die  Bedeutung  meiner  Worte  und  die 
 Wahrheiten,  die  es  in  sich  schließt?  Wer  bewahrt  sie  in  seinem  Herzen  und  macht  aus  ihnen  einen 
 Schatz, um sich das ewige Königreich zu erwerben? Jener, der glaubt. 
 Alle  anderen  verstehen  nicht  nur  gar  nichts,  sondern  bedienen  sich  meiner  Worte,  um  sie  zu 
 verspotten  und  sich  einen  Spaß  aus  den  heiligsten  Dingen  zu  machen.  So  kann  man  sagen,  dass 
 alles  in  den  Herzen  jener  eingeschrieben  ist,  die  glauben,  hoffen  und  lieben,  während  für  die  übrigen 
 [es so ist, wie wenn] nichts geschrieben ist. 
 So  ist  es  bei  dir:  wer  ein  wenig  Glauben  hat,  sieht  die  Dinge  klar  und  findet  die  Wahrheit;  wer  keinen 
 hat,  sieht  die  Dinge  ganz  verwirrt.“  (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 4; 9. Januar 1903) 
 ————————- 
 …  „Meine  kleine  Tochter,  deine  Kleinheit  hat  solche  Anziehungskraft,  dass  sie  die  Aufmerksamkeit 
 des  ganzen  Himmels  auf  sich  zieht,  der  sehen  möchte,  was  deine  Begrenztheit  tun  will  und  zu  tun 
 vermag.  Große  Dinge  von  einer  großen  Person  tun  zu  sehen  –  das  erregt  keine  Aufmerksamkeit, 
 noch bringt es Freude mit sich. 
 Wenn  man  aber  ein  kleines  Kind  dasselbe  Große  tun  sähe,  so  erregt  dies  Staunen  und 
 Verwunderung,  sodass  alle  das  große  Werk  der  ganz  Kleinen  sehen  wollten  –  was  nicht  geschehen 
 würde, wenn eine große Person dasselbe Werk vollbrächte. 
 Wenn  du  wüsstest,  wie  der  Blick  Gottes  und  des  ganzen  Himmels  auf  dich  gerichtet  ist,  wenn  du 
 gleichsam  in  Eile  alle  Werke  des  Göttlichen  Willens  zusammen  vereinigst,  um  den  Schöpfer  zu 
 überfallen,  wobei  du  seine  eigenen  Waffen  trägst,  um  gegen  Ihn  einen  heiligen  Krieg  zu  führen,  dass 
 Er dir sein Reich gewähre! 
 Man  kann  sagen,  dass  deine  rastlosen  Bemühungen,  und  dass  du  alles  vereinst,  das  wahre  Lächeln 
 des  Himmels  und  die  neue  Festfeier  ist,  die  deine  Kleinheit  der  Himmlischen  Heimat  bringt.  Alle 
 warten  auf  den  Ansturm  des  kleinen  Mädchens.  Doch  willst  du  wissen,  wo  das  Geheimnis  deiner 
 Stärke liegt? 
 In  deiner  Kleinheit!  Während  du  dich  bald  im  Licht  der  Sonne,  bald  inmitten  der  Sterne,  bald  in  meinen 
 Meeren  und  denen  der  Himmlischen  Mama  verlierst,  bleibt  dein  Atom  nicht  stehen,  sondern  geht  weg 
 und wird neuerlich tätig, um seine Zusammenfassung aller Werke des Göttlichen FIAT zu vollenden. 



 Das  ganze  Geheimnis  ist  in  Diesem  [Göttlichen  Willen]  eingeschlossen,  Der  dich  bewegt,  dich 
 umhüllt,  dir  das  Seil  reicht,  damit  du  umher  kreist  und  alle  seine  Akte  einschließt,  um  mittels  deiner 
 Kleinheit,  einen  Angriff  auf  Sich  Selbst  machen  zu  lassen,  damit  Er  bewogen  werde,  zur  Herrschaft 
 auf die Erde zu kommen. Was kann das von meinem Willen beseelte Atom nicht [alles erreichen]? 
 Alles,  weil  es  ein  Akt  des  Göttlichen  Willens  unter  all  Seinen  Akten  wird,  und  das  genügt,  um  aus  all 
 Seinen  Akten  einen  einzigen  Akt  machen  zu  können,  um  zu  sagen:  „Alles  ist  mein,  und  alles  muss  mir 
 dazu  dienen,  das  Reich  des  Göttlichen  FIAT  auf  die  Erde  herabziehen  zu  können.“  (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  23;  31.  Januar 
 1928) 


