
 Wtorek XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 7, 11-17) 

 11  Wkrótce  potem  udał  się  do  pewnego  miasta,  zwanego  Nain;  a  szli  z  Nim  Jego  uczniowie  i  tłum 
 wielki.  12  Gdy  zbliżył  się  do  bramy  miejskiej,  właśnie  wynoszono  umarłego  -  jedynego  syna  matki,  a 
 ta  była  wdową.  Towarzyszył  jej  spory  tłum  z  miasta.  13  Na  jej  widok  Pan  użalił  się  nad  nią  i  rzekł  do 
 niej:  «Nie  płacz!»  14  Potem  przystąpił,  dotknął  się  mar  -  a  ci,  którzy  je  nieśli,  stanęli  -  i  rzekł: 
 «Młodzieńcze,  tobie  mówię  wstań!»  15  Zmarły  usiadł  i  zaczął  mówić;  i  oddał  go  jego  matce.  16  A 
 wszystkich  ogarnął  strach;  wielbili  Boga  i  mówili:  «Wielki  prorok  powstał  wśród  nas,  i  Bóg  łaskawie 
 nawiedził lud swój».  17  I rozeszła się ta wieść o  Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

 Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - 
 jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z 

 miasta. (Łk 7, 12) 

 (...)  Miłości  moja,  wola  ludzka  jest  siewcą  wszelkiego  zła,  dlatego  proszę  Cię,  abyś  dokonał 
 cudu  nad  cudami;  spraw,  aby  Twoja  Wola  panowała  na  ziemi,  tak  jak  panuje  w  niebie,  aby 
 skończyło  się  wszelkie  zło  moralne  i  fizyczne.  Moja  umiłowana  Dobroci,  w  czasie  Twego 
 publicznego  życia  nieustannie  rozsiewasz  Twoje  Boskie  Słowo,  pocieszając  wszędzie 
 strapionych;  gdy  spotykasz  matkę  płaczącą  i  odprowadzającą  własnego  syna  na  pogrzeb, 
 nie  opierasz  się  łzom  tej  kobiety,  podchodzisz  do  trumny,  budzisz  chłopca  i  zwracasz  go 
 Mamie.  Moja  miłość,  moje  "kocham  cię"  towarzyszy  ci,  gdy  przywracasz  życie  temu,  kto  je 
 utracił,  prosząc  cię  o  przywrócenie  do  życia  tak  wielu  dusz,  które  są  martwe  dla  twojej 
 Boskiej  Woli,  o  osuszenie  łez  Boskiej  Woli,  która  -  bardziej  niż  matka  -  wciąż  płacze  po  tylu 
 wiekach, widząc, że wielka część Jej dzieci jest jakby martwa dla Niej. 
 (z  "  Wędrówki  duszy  w  Królestwie  Woli  Bożej"  z  pism  Sługi  Bożej  Luizy  Piccarrety; 
 Siedemnasta godzina) 
 ------------------ 
 Gdy  nadal  jednoczyłam  się  z  czynami  dokonanymi  w  Odkupieniu  przez  Jezusa,  mój  zawsze 
 umiłowany Jezus powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  widzisz,  jak  wszystkie  czyny,  których  dokonałem  w  odkupieniu  człowieka, 
 nawet  Moje  cuda,  które  zdziałałem  w  Moim  życiu  publicznym,  nie  znaczyły  nic  innego,  jak 
 tylko  to,  aby  przywrócić  Królestwo  Najwyższego  FIAT  pośród  stworzeń.  A  dokonując  je  w 
 Akcie,  prosiłem  Mojego  Ojca  w  Niebie,  aby  On  uczynił  to  Królestwo  znanym  i  przywrócił  je 
 pośród rodzaju ludzkiego. 
 Kiedy  dałem  wzrok  niewidomemu,  Moim  pierwszym  czynem  było  rozproszenie  ciemności 
 ludzkiej  woli.  Jest  to  pierwsza  przyczyna  ślepoty  duszy  i  ciała,  a  Ja  sprawiłem,  że  światło 
 Mojej  Woli  oświeciło  dusze  tak  wielu  ślepców,  aby  oni  nabyli  wzrok,  by  widzieć  Moją  Wolę. 
 Powinni  kochać  Ją,  tak,  że  ich  ciała  będą  również  uwolnione  od  utraty  wzroku.  Kiedy  dałem 
 słuch głuchoniemym, najpierw prosiłem Ojca, aby mogli nabyć słuch. 
 W  ten  sposób  usłyszą  głosy,  wiedzę,  cuda  Mojej  Boskiej  Woli,  aby  weszły  one  do  ich  serc, 
 jako droga do ich opanowania, aby nie byli już głusi na świecie, ani na duszy, ani na ciele. 



 Modliłem  się  również  za  zmarłych,  których  wskrzesiłem,  aby  dusze  mogły  zmartwychwstać 
 w  Mojej  Woli  Przedwiecznej,  nawet  te,  które  z  woli  ludzkiej  uległy  rozkładowi  i  stały  się 
 gorsze od trupów. 
 Kiedy  wziąłem  sznury,  aby  wypędzić  profanów  ze  świątyni,  to  właśnie  wolę  ludzką 
 wypędziłem,  aby  Moja  mogła  wejść  królować  i  rządzić,  aby  stali  się  prawdziwie  bogaci  na 
 duszy i nie podlegali już naturalnemu ubóstwu. 
 Co  więcej,  kiedy  wjeżdżałem  triumfalnie  do  Jerozolimy  wśród  wiwatów  tłumów,  otoczony 
 czcią i uwielbieniem, był to triumf Mojej Woli, którą ustanowiłem pośród narodów. 
 Nie  było  takiego  Aktu,  którego  bym  nie  dokonał  na  ziemi,  w  którym  bym  nie  ustanowił 
 Mojej  Woli.  jako  pierwszego  Aktu,  aby  przywrócić  Go(pierwszy  Akt  WB)  pośród  ludzi, 
 bo  Ona(WB)  była  tym,  co  było  Mi  najdroższe.  Gdyby  tak  nie  było,  albo  gdybym  nie  miał 
 Królestwa  Najwyższego  FIAT,  jako  pierwszego  Aktu  we  wszystkim,  co  robiłem  i  cierpiałem, 
 aby  je  przywrócić  wśród  ludzi,  Moje  przyjście  na  ziemię  przyniosłoby  pokoleniom  tylko 
 połowiczne, a nie całkowite dobro. 
 Uwielbienie Mojego Ojca Niebieskiego nie zostałoby przeze Mnie w pełni uzyskane. 
 Skoro  bowiem  Moja  Wola  jest  źródłem  wszelkiego  dobra  i  jedynym  celem  Stworzenia  i 
 Odkupienia, to jest Ona ostatecznym dopełnieniem wszystkich Naszych Dzieł. 
 Tak  więc,  bez  Niej,  Nasze  najwspanialsze  Dzieła  byłyby  bez  ramy  i  bez  wypełnienia,  bo  tylko 
 Ona jest koroną naszych dzieł i pieczęcią, że Nasze dzieło jest wypełnione. 
 Dlatego  też  dla  czci  i  chwały  samego  Dzieła  Odkupienia,  musiało  ono  mieć  za  swój  pierwszy 
 Akt, jako cel Królestwo Mojej Woli"... 
 (z "Księgi Nieba"; Tom 20; 26 października 1926) 

 Dienstag der 24. Woche im Jahreskreis (Lk 7,11-17) 
 „Als  er  in  die  Nähe  des  Stadttors  kam,  trug  man  gerade  einen  Toten  heraus.  Es  war  der  einzige  Sohn 
 seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie“ (Lk 7,12) 
 …  Meine  Liebe,  der  menschliche  Wille  ist  der  Sämann  aller  Übel,  deswegen  bitte  ich  Dich,  das 
 Wunder  der  Wunder  zu  wirken;  gib,  dass  Dein  Wille  wie  im  Himmel  so  auf  Erden  regiere,  damit  jedes 
 moralische und physische Übel ein Ende hat. 
 Mein  geliebtes  Gut,  während  Deines  öffentlichen  Lebens  streust  Du  unaufhörlich  Dein  göttliches  Wort 
 aus  und  tröstest  überall  die  Betrübten;  als  Du  einer  Mutter  begegnest,  die  weint  und  den  eigenen 
 Sohn  zur  Beerdigung  begleitet,  hältst  Du  den  Tränen  dieser  Frau  nicht  stand,  Du  näherst  Dich  dem 
 Sarg, erweckst den Jungen auf und gibst ihn seiner Mama zurück. 
 Meine  Liebe,  mein  „Ich  liebe  Dich“  begleitet  Dich,  während  Du  das  Leben  dem,  der  es  verloren  hat, 
 wiedergibst,  und  bittet  Dich,  so  viele  Seelen,  die  für  Deinen  Göttlichen  Willen  tot  sind,  wieder  ins 
 Leben  zu  rufen,  um  dem  Göttlichen  Willen  die  Tränen  zu  trocknen,  der  –  mehr  als  eine  Mutter  –  nach 
 so  vielen  Jahrhunderten  noch  weint,  da  Er  sieht,  dass  ein  großer  Teil  Seiner  Kinder  wie  tot  für  Ihn 
 sind.  (aus  „Rundgang  der  Seele  im  Reich  des  Göttlichen  Willens“  nach  den  Schriften  der  Dienerin 
 Gottes Luisa Piccarreta; Siebzehnte Stunde) 
 —————- 
 Als  ich  fortfuhr,  mich  mit  den  bei  der  Erlösung  von  Jesus  gewirkten  Akten  zu  vereinigen,  sagte  mein 
 stets liebenswürdiger Jesus zu mir: 
 „Meine  Tochter,  du  siehst,  wie  alle  Akte,  die  Ich  bei  der  Erlösung  des  Menschen  tat,  selbst  meine 
 Wunder,  die  Ich  in  meinem  öffentlichen  Leben  wirkte,  nichts  anderes  bedeuteten,  als  das  Reich  des 
 Höchsten FIAT mitten unter die Geschöpfe zurückzurufen. 
 Und  im  Akt,  als  Ich  sie  tat,  bat  Ich  meinen  Vater  im  Himmel,  dass  Er  das  Reich  bekanntmache  und 
 mitten  unter  den  Menschengeschlechtern  wiederherstelle.  Als  Ich  den  Blinden  das  Augenlicht  verlieh, 
 war mein erster Akt, die Finsternis des menschlichen Willens zu vertreiben. 
 Sie  ist  die  erste  Ursache  der  Blindheit  der  Seele  und  des  Leibes,  und  ich  bewirkte,  dass  das  Licht 
 meines  Willens  die  Seele  so  vieler  Blinder  erleuchte,  damit  sie  das  Sehvermögen  erlangten,  meinen 
 Willen zu sehen. 
 Sie  sollten  Ihn  lieben,  damit  auch  ihre  Körper  davon  befreit  würden,  das  Sehvermögen  zu  verlieren. 
 Als Ich den Tauben das Gehör gab, bat Ich zuerst meinen Vater, dass sie das Gehör erlangten. 



 Damit  sollten  sie  die  Stimmen,  die  Kenntnisse,  die  Wunder  meines  Göttlichen  Willens  vernehmen, 
 damit  diese  in  ihre  Herzen  als  Weg  eintreten  mögen,  um  sie  zu  beherrschen,  damit  sie  nicht  mehr  – 
 weder in der Seele noch im Leib – taub in der Welt seien. 
 Auch  für  die  Toten,  die  Ich  auferweckte,  betete  Ich,  dass  die  Seelen  in  meinem  ewigen  Willen 
 auferstehen  mögen,  auch  jene,  die  verwest  waren  und  durch  den  menschlichen  Willen  schlimmer  als 
 Kadaver geworden waren. 
 Als  Ich  die  Stricke  nahm,  um  die  Profanierer  aus  dem  Tempel  zu  verjagen,  war  es  der  menschliche 
 Wille,  den  Ich  verjagte,  damit  der  Meine  regierend  und  herrschend  eintrete,  damit  sie  wahrhaft  reich  in 
 der Seele würden und nicht mehr der natürlichen Armut unterworfen seien. 
 Mehr  noch,  als  Ich  triumphierend  unter  dem  Jubel  der  Menge  in  Jerusalem  einzog,  umgeben  von 
 Ehren  und  Verherrlichung,  war  es  der  Triumph  meines  Willens,  den  Ich  inmitten  der  Völker 
 aufrichtete. 
 Es  gab  keinen  Akt,  den  Ich  auf  Erden  tat,  wo  Ich  nicht  meinen  Willen  als  ersten  Akt  setzte,  um  Ihn 
 mitten unter den Menschen wiederherzustellen, denn Er war das, was Mir am meisten am Herzen lag. 
 Wenn  das  nicht  so  wäre  oder  Ich  nicht  bei  allem,  was  Ich  wirkte  und  litt,  als  ersten  Akt  das  Reich  des 
 Höchsten  FIAT  gehabt  hätte,  um  es  unter  den  Menschen  wiederherzustellen,  hätte  mein  Kommen  auf 
 die Erde den Generationen nur ein halbes, kein vollständiges Gut gebracht. 
 Die  Verherrlichung  meines  himmlischen  Vaters  wäre  von  Mir  nicht  vollständig  wiedererlangt  worden. 
 Da  mein  Wille  nämlich  der  Ursprung  eines  jeden  Gutes  ist  und  der  einzige  Zweck  der  Schöpfung  und 
 Erlösung, ist Er die letztendliche Vollendung all unserer Werke. 
 So  wären  ohne  Ihn  unsere  schönsten  Werke  ohne  Rahmen  gewesen  und  ohne  Erfüllung,  denn  Er 
 allein ist die Krone unserer Werke und das Siegel, dass unser Werk vollendet ist. 
 Deshalb  musste  es  zur  Ehre  und  Herrlichkeit  des  Werkes  der  Erlösung  selbst,  als  ersten  Akt,  den 
 Zweck  des  Reiches  meines  Willens  haben.“…  (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 20; 26. Oktober 1926) 


