
Sobota XXVIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12, 8-12)

8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego
wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów
Bożych. 10Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz
temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.11 Kiedy was ciągać będą do
synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,
12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie

przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie

będzie przebaczone (Łk 12, 19)

Boża Wola zawsze tka swoje Boskie Życie w mojej duszy swoim słodkim czarem.
Pozwala Jej wzrastać, obrabia ją i odżywia, okrywa ją swoimi skrzydłami światła i ukrywa,
aby żaden powiew wiatru nie mógł jej zaszkodzić i przeszkodzić we wzroście Jej Życia w
mojej duszy. Och, gdyby Wola Boża nie trzymała mnie w swoich ramionach i nie okrywała
swoim światłem czulej niż kochająca matka w moich aż nazbyt bolesnych okolicznościach,
nie wiedziałabym, co robić! Ale Jej światło mnie koi i umacnia, więc podążam dalej.
O uwielbiana Wolo, jakże powinnam być Ci wdzięczna za tak wielkie dobrodziejstwo.
Ofiaruję Ci więc, jako godne dziękczynienie, nieskończoność Twojej własnej Woli.
Kiedy mój duch czuł się całkowicie zanurzony w Jej Światłości, mój ukochany Jezus złożył
kolejną krótką wizytę w mojej duszy i powiedział do mnie: "Moja błogosławiona córko, jak
pięknie jest widzieć, jak dusza wzrasta pod skrzydłami Światła Mojej Woli.
Spowita Jej Światłem, nie widzi, nie słyszy i nie dotyka niczego poza otulającym ją Światłem
jej Matki.
Kiedy ludzie ją ranią, biją i trapią, ona czuje, że jeszcze głębiej wnika [w Moją Wolę] i
jeszcze intensywniej wtula się w Jej ramiona Światła. Reaguje pełnym światła
uśmiechem na wszystkich tych, którzy chcą ją zasmucić i zranić, stroi sobie z nich
żarty i w ten sposób zawstydza ich ludzką nikczemność. O, Mocy Mojej działającej
Woli!
Ona ucieka od wszystkiego, triumfuje nad wszystkim, a Swoim Światłem ustanawia w duszy
tron swojej nieprzemijającej chwały w duszy, która pozwala Jej swobodnie działać. Wiedz,
że Jej Moc jest tak wielka, że czyni z wszystkich wieków jeden, Jej panowanie
rozciąga się wszędzie i czyni z wszystkich Aktów jeden.
Wieki znikają w obliczu Jej Mocy, a wszystkie dobre akty ludzi są niczym innym, jak tylko
wieloma atomami, które razem tworzą jeden akt. Atomy te uznają Jej Moc i padając u Jej
stóp, reprezentują uwielbienie i adorację Jej Najwyższej Woli przez rodzaj ludzki.



Symbolem tego jest słońce, które jest niczym innym jak wielką rzeszą atomów światła, które
razem tworzą słońce, dające światło całej ziemi. Atomy te jednak uzbrojone są w Boską Moc
i każdy z nich zawiera w sobie cudowną Moc.
W ten sposób, przy samym dotknięciu ziemi i wegetacji, przekazują cudowne dobra, i efekty,
aby uformować w każdej roślinie, i kwiecie jej własne życie. W ten sam sposób akty
stworzenia, choć są [tylko] atomami, zawierają cudowną Moc Mojej Woli i dlatego wywołują
cudowne skutki.
Musisz wiedzieć, że kiedy dusza dysponuje się do wykonania jakiegoś aktu w Mojej
Woli, Ona umacnia jej siłę uderzeniową i ułatwia jej to.
Tworzy w niej puste miejsce, formuje Boską Naturę w ludzkiej woli i niejako zwycięsko toruje
sobie drogę w woli duszy.
Idzie nieustannie naprzód, zatrzymując się dopiero wtedy, gdy ludzka wola utrudnia Jej krok
i stawia bariery, wykonując nie Moją, lecz swoją wolę.
Jakim przestępstwem jest zagradzanie drogi i przejścia w woli duszy dla Mojej Woli:
Stworzyłem przecież ludzi właśnie po to, by stworzyć dla Siebie tyle dróg w ludzkiej woli,
tak, aby posiadać w nich Moją stałą drogę, a tym samym Mój czynny Akt w nich!
Kto blokuje Moją drogę, ten niejako utrudniałby Mi kontynuowanie Mojego dzieła i chciałby
związać Moje kroki i ręce, abym Ja nie był aktywny.
Niewypełnianie Mojej Woli wydaje się być czymś nieznaczącym, a jednak jest to największe
przewinienie, które woła przed Boskim Majestatem o pomstę na biednych stworzeniach;
zwłaszcza, gdy dusza wie, że Moja Wola domaga się pewnej pracy lub ofiary;
niewypełnienie jej oznaczałoby zanegowanie prawdy, chęć zaprzeczenia jej - jest to grzech
przeciwko Duchowi Świętemu i woła do Boga o pomstę.

Poznanie Mojej Woli i nie wykonywanie jej zamyka niebo, zrywa relacje z Bogiem i
oznacza nieuznawanie Bożego prawa własności; każde stworzenie musi je bowiem
uznać i poddać się pragnieniom Mojej Woli, nawet za cenę własnego życia.

Dlatego bądź uważna, czcij Moją Wolę i Moje panowanie nad tobą, jeśli chcesz uszczęśliwić
twojego Jezusa."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 31; 16 października 1932)

Samstag der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 12,8-12)
„Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden; wer aber den
Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben“ (Lk 12,10)
Der Göttliche Wille ist stets dabei, mit seinem süßen Zauber sein göttliches Leben in meiner Seele zu
weben. Er lässt es heranwachsen, bearbeitet und nährt es, bedeckt es mit seinen Flügeln aus Licht
und verbirgt es, damit kein Windhauch ihm schaden und das Wachstum seines Lebens in meiner
Seele behindern kann.
O, wenn der Göttliche Wille mich nicht zärtlicher als eine liebende Mutter in meinen allzu
schmerzvollen Lebensumständen in seinen Armen hielte und mit seinem Licht bedeckte, wüsste ich
nicht, was ich täte!
Aber sein Licht beruhigt und stärkt mich, und so mache ich weiter. O anbetungswürdiger Wille, wie
dankbar sollte ich Dir für eine so große Wohltat sein. So opfere ich Dir als angemessenen Dank die
Unendlichkeit deines eigenen Willens auf.
Als sich mein Geist ganz in sein Licht getaucht fühlte, machte mein geliebter Jesus wieder einen
kurzen Besuch bei meiner Seele und sagte zu mir: „Meine gesegnete Tochter, wie schön ist es, die
Seele unter den Lichtflügeln meines Willens heranwachsen zu sehen!
Eingehüllt in sein Licht, sieht, hört und berührt sie nichts anderes als das Licht ihrer Mutter, das sie
einhüllt. Wenn die Menschen sie verwunden, schlagen und betrüben, spürt sie, wie sie noch tiefer [in
meinen Willen] eindringt und sich noch inniger in seine Lichtarme schmiegt.



Sie reagiert mit einem lichtvollen Lächeln auf alle, die sie betrüben und verwunden wollen, macht sich
über sie lustig und beschämt somit ihre menschliche Niedertracht. O, Macht meines wirkenden
Willens!
Er entkommt allem, triumphiert über alles und errichtet mit seinem Licht den Thron seiner
unvergänglichen Glorie in der Seele, die Ihn frei wirken lässt. Wisse, dass seine Macht so groß ist,
dass Er aus allen Jahrhunderten ein einziges macht, seine Herrschaft sich überall hin ausdehnt und
Er aus allen Akten einen einzigen macht.
Die Jahrhunderte verschwinden angesichts seiner Macht, und alle guten Akte der Menschen sind
nichts als ebenso viele Atome, die zusammen einen einzigen Akt bilden. Diese Atome anerkennen
seine Macht, und stellen, zu seinen Füßen niedergeworfen, die Verherrlichung und Anbetung seines
Höchsten Willens durch die Menschengeschlechter dar.
Ein Sinnbild dafür ist die Sonne, die nichts anderes als eine große Menge Lichtatome ist, die
zusammen die Sonne bilden, welche der ganzen Erde Licht spendet. Jene Atome sind jedoch mit
einer göttlichen Macht bewehrt, und jedes enthält eine wunderbare Macht.
So teilen sie bei der bloßen Berührung der Erde und der Vegetation wunderbare Güter und
Wirkungen mit, um in jeder Pflanze und Blume deren eigenes Leben heranzubilden.
In gleicher Weise schließen auch die geschöpflichen Akte, obwohl sie [nur] Atome sind, die
wunderbare Macht meines Willens ein und bringen daher wunderbare Wirkungen hervor.
Du musst wissen, wenn sich die Seele disponiert, einen Akt in meinem Willen zu tun, dann festigt Er
ihre Schlagkraft und macht es ihr einfacher. Er schafft in ihr einen leeren Platz, bildet die göttliche
Natur im menschlichen Willen heran und bahnt sich gleichsam siegreich seinen Weg in den Willen der
Seele.
Er geht unentwegt voran, um erst dann anzuhalten, wenn der menschliche Wille seinen Schritt
behindert und Schranken aufrichtet, indem er nicht meinen Willen, sondern den eigenen tut.
Welch ein Verbrechen, meinem Willen den Weg und die Durchfahrt im Willen der Seele zu blockieren:
Ich schuf ja die Menschen gerade dazu, um Mir so viele Wege in den menschlichen Willen zu
schaffen, damit Ich meinen ständigen Weg und somit meinen wirkenden Akt in ihnen besitze!
Wer meinen Weg blockiert, der würde Mir gleichsam die Fortsetzung meiner Schöpfung behindern
und meine Schritte und Hände binden wollen, damit Ich nicht aktiv sei.
Meinen Willen nicht zu tun, scheint unbedeutend zu sein, und doch ist es das größte Verbrechen, das
vor der Göttlichen Majestät nach Rache an den armen Geschöpfen schreit; besonders wenn die
Seele weiß, dass mein Wille ein bestimmtes Werk oder Opfer verlangt; es nicht zu tun, hieße, die
Wahrheit bestreiten, sie ableugnen zu wollen – dies ist eine Sünde gegen den Heiligen Geist und
schreit bei Gott um Rache.
Meinen Willen zu kennen und Ihn nicht zu tun, verschließt den Himmel, bricht die Beziehungen mit
Gott ab und heißt, das Eigentumsrecht Gottes nicht anzuerkennen; jedes Geschöpf muss nämlich
dieses anerkennen und sich den Wünschen meines Willens unterwerfen, selbst um den Preis des
eigenen Lebens.
Sei daher aufmerksam, bete meinen Willen und mein Walten über dir an, wenn du deinen Jesus
glücklich machen willst.“ (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 31; 16. Oktober 1932)


