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 "Bądźcie miłosierni, tak jak Ojciec wasz jest miłosierny!" 
 (Łk 6, 36) 

 (...)  Potem  wznowiłam  moją  wędrówkę  w  Woli  Bożej,  a  mój  słodki  Jezus 
 umieścił  moją  małą  wolę  w  Akcie  Stworzenia,  w  Jego  Woli:  Mój  Boże,  ileż 
 niespodzianek!  Mój  mały  intelekt  gubi  się  i  nie  jest  w  stanie  nic 
 powiedzieć.  Wtedy,  podczas  krótkiej  wizyty,  mój  zawsze  życzliwy  Jezus 
 przemówił do mnie pełen dobroci: 
 "Moja  dobra  córko,  przy  Stworzeniu  nasz  Fiat  okazał  naszą  działającą, 
 potężną  i  mądrą  Miłość  w  taki  sposób,  że  wszystkie  rzeczy  stworzone  są 
 przeniknięte  Naszą  Miłością,  Mocą,  Mądrością  i  niewysłowionym 
 pięknem.  Możemy je nazwać szafarzami Naszej Najwyższej Istoty. 
 Ale  kiedy  stworzyliśmy  Najwyższą  Królową  ,  posunęliśmy  się  jeszcze 
 dalej.  Nasza  Miłość  nie  poprzestała  na  objawieniu  swego  blasku,  lecz 
 pragnęła  przyjąć  postawę,  wyraz,  miłosierdzia,  czułości  i  współczucia 
 tak  głębokiego  i  serdecznego,  że  zmieniało  się  ono  we  łzy  miłości  do 
 człowieka. 
 Oto  więc,  gdy  Nasz  Fiat  przemówił,  aby  Ją  [Maryję]  stworzyć  i  dać  Jej 
 życie,  to  jednocześnie  stworzył  przebaczenie,  miłosierdzie  i  pojednanie 
 między Nami a rodzajem ludzkim. 
 Złożyliśmy  je  w  tym  niebiańskim  i  świętym  stworzeniu  jako  szafarkę 
 między  Naszymi  i  Jej  dziećmi.  W  ten  sposób  Najwyższa  Pani  posiada 
 morza  przebaczenia,  miłosierdzia,  współczucia  i  morza  łez  Naszej 
 Miłości.  W  nich  może  Ona  zawrzeć  wszystkie  pokolenia  odrodzone  w 
 tych  morzach  stworzonych  przez  Nas  w  Niej,  morzach  przebaczenia, 
 miłosierdzia  i  współczucia  tak  czułego,  że  rozmiękcza  najtwardsze  serca. 
 Córko  moja,  słusznie  zachowaliśmy  wszystko  w  tej  Niebiańskiej  Matce, 
 bo  skoro  Ona  miała  posiąść  Królestwo  Naszej  Woli,  wszystko  zostało  Jej 



 powierzone.  Tylko  Ona  ma  wystarczająco  dużo  miejsca,  aby  posiąść 
 morza, które stworzyliśmy. 
 Dzięki  swej  twórczej  i  podtrzymującej  mocy  Nasza  Wola  zachowuje  w 
 nienaruszonym  stanie  to,  co  stwarza,  i  nigdy  Jej  nie  ubywa,  choć  zawsze 
 dajemy. 
 Ale  gdzie  nie  ma  Naszej  Woli,  tam  nie  możemy  ani  dać,  ani  powierzyć, 
 ani złożyć. 
 Nie  znajdujemy  miejsca;  Nasza  Miłość  jest  skrępowana  w  tak  wielu 
 pięknych  dziełach,  których  chcemy  dokonać  w  stworzeniach.  Tylko  w  tej 
 Wzniosłej  Pani  Nasza  Miłość  nie  znalazła  przeszkód,  dlatego  mogła 
 rozwinąć  się  tak  wspaniale  i  zdziałać  tyle  cudów,  że  obdarzyliśmy  Ją 
 nawet boską płodnością, aby mogła stać się Matką swego Stwórcy." 

 Następnie  mój  ukochany  Jezus  ukazał  mi  przed  moimi  oczyma  wszystkie 
 Akty,  których  dokonał  razem  ze  swoją  Niebiańską  Matką:  kiedy 
 pracowali,  morza  miłości  ich  obojga  tworzyły  jeden  ocean,  który  wznosił 
 swoje  fale  ku  niebu  i  ogarniał  wszystko.  Jezus  powiedział:  "Te  fale 
 sięgają aż do Naszego Bóstwa.” 
 One  wydały  obfity  deszcz  miłości  na  Naszą  Boską  Istotę,  a  My  (Jezus  i 
 Maryja)  przynieśliśmy  miłość  wszystkich,  orzeźwienie  i  balsam,  dzięki 
 któremu  Boskość  została  ukojona,  a  sprawiedliwość  przemieniła  się  w 
 wybujałą  miłość  do  stworzeń.  Można  powiedzieć,  że  Nasza  Miłość 
 odnowiła  rodzinę  ludzką  nową  miłością,  a  Bóg  umiłował  ją  podwójną 
 miłością, ale gdzie? W Królowej i w Jej drogim Synu. 
 A  teraz  posłuchaj  innej  niespodzianki:  kiedy,  jako  małe  dziecko  piłem 
 mleko  Mojej  Matki,  ssałem  dusze,  ponieważ  Ona  przechowywała  je  w 
 Sobie. 
 Kiedy  dała  mi  swoje  mleko,  złożyła  we  mnie  wszystkie  dusze  z 
 pragnieniem,  abym  je  kochał,  ucałował  i  uczynił  z  nich  Jej  i  Moje 
 zwycięstwo. 
 Nie  tylko  to,  ale  równocześnie  sprawiła,  że  z  Jej  mlekiem  wchłonąłem  Jej 
 macierzyństwo  i  czułość,  a  swoją  miłością  narzuciła  mi,  abym  kochał 
 dusze miłością macierzyńską i ojcowską. 
 Przyjąłem  więc  do  Siebie  Jej  macierzyństwo  i  nieopisaną  czułość,  i  tak 
 ukochałem  dusze  Boską  Miłością,  [jednocześnie]  macierzyńską  i 
 ojcowską. 
 Po  tym,  jak  złożyła  je  wszystkie  we  Mnie,  Ja  złożyłem  je  na  nowo  w  Jej 
 matczynym  Sercu  sztuką  Mojej  miłości,  mojego  oddechu,  łagodnego 
 spojrzenia.  W  odwecie  dałem  Jej  moją  ojcowską  i  boską  miłość,  która 
 jest  nieustanna,  stała,  niewzruszona  i  nigdy  się  nie  zmienia  -  bo  miłość 



 ludzka  łatwo  się  zmienia.  Chciałem  jednak,  aby  moja  nieodłączna  Matka 
 posiadała  te  same  przymioty  Mojej  Miłości  i  aby  kochała  dusze  tak,  jak 
 tylko Bóg jest w stanie je kochać. 
 Tak  więc  w  każdym  Naszym  czynie,  od  najmniejszego  do  największego, 
 następowała  wymiana  złożonego  przez  nas  depozytu  dusz  :  Mojego  w 
 Niej, a Jej we Mnie. 
 Tak,  mogę  nawet  powiedzieć,  że  podwoiliśmy  ten  depozyt  dusz, 
 ponieważ  tego,  co  otrzymałem  od  Mojej  drogiej  Matki,  strzegłem  z 
 największą  zazdrością,  jako  największego  daru  z  Jej  strony,  w  Moim 
 Boskim Sercu. 
 A  kiedy  otrzymała  Mój  dar,  strzegła  go  tak  zazdrośnie,  że  użyła  całego 
 swego macierzyństwa, aby strzec wielkiego daru, jaki dał Jej Jej Syn. 
 W  tej  wymianie  depozytów,  której  dokonaliśmy,  Nasza  Miłość  coraz 
 bardziej wzrastała i z nową miłością kochaliśmy wszystkie stworzenia. 
 Zaplanowaliśmy,  jak  moglibyśmy  kochać  je  jeszcze  bardziej  i  pokonać  je 
 wszystkie  za  pomocą  miłości,  i  ryzykowaliśmy  życiem,  aby  zapewnić  im 
 bezpieczeństwo. 

 (Księga Nieba - tom 35; 14 lutego 1938) 

 Montag der 2. Fastenwoche (Lk 6,36-38) 

 36In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Seid  barmherzig,  wie  es  auch  euer  Vater 
 ist!  37Richtet  nicht,  dann  werdet  auch  ihr  nicht  gerichtet  werden.  Verurteilt  nicht,  dann 
 werdet  auch  ihr  nicht  verurteilt  werden.  Erlasst  einander  die  Schuld,  dann  wird  auch  euch  die 
 Schuld erlassen werden. 
 38Gebt,  dann  wird  auch  euch  gegeben  werden.  In  reichem,  vollem,  gehäuftem, 
 überfließendem  Maß  wird  man  euch  beschenken;  denn  nach  dem  Maß,  mit  dem  ihr  messt 
 und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. 

 „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk 6,36) 

 …  Dann  nahm  ich  meinen  Rundgang  im  Göttlichen  Willen  wieder  auf,  und  mein  süßer  Jesus 
 versetzte  meinen  kleinen  Willen  hinein  in  den  Schöpfungsakt  seines  Willens:  Mein  Gott,  wie 
 viele  Überraschungen!  Mein  geringer  Intellekt  verliert  sich  und  vermag  nichts  zu  sagen.  Da 
 sprach mein stets liebenswürdiger Jesus bei einem kurzen Besuch voller Güte zu mir: 
 „Meine  gute  Tochter,  unser  Fiat  stellte  bei  der  Schöpfung  unsere  wirkende,  mächtige  und 
 weise  Liebe  auf  eine  Art  zur  Schau,  dass  alle  geschaffenen  Dinge  durchtränkt  sind  mit 
 unserer  Liebe,  Macht,  Weisheit  und  unaussprechlichen  Schönheit.  Wir  können  sie  die 
 Verwalter unseres Höchsten Seins nennen. 



 Als  Wir  aber  die  Erhabene  Königin  erschufen,  gingen  Wir  noch  weiter.  Unsere  Liebe 
 begnügte  sich  nicht  damit,  ihre  Pracht  zu  entfalten,  sondern  wollte  sich  die  Haltung,  den 
 Ausdruck  des  Erbarmens,  der  Zärtlichkeit  und  solch  tiefen  und  innigen  Mitgefühls  geben,  als 
 wollte sie sich in Tränen aus Liebe zu den Menschen verwandeln. 
 Siehe,  wie  daher  unser  Fiat  sich  aussprach,  um  Sie  [Maria]  zu  erschaffen  und  Ihr  das  Leben 
 zu  verleihen,  da  schuf  Es  [zugleich]  das  Verzeihen,  die  Barmherzigkeit  und  Versöhnung 
 zwischen Uns und dem Menschengeschlecht. 
 Wir  hinterlegten  dies  in  diesem  himmlischen  und  heiligen  Geschöpf  als  Verwalterin  zwischen 
 unseren  und  ihren  Kindern.  So  besitzt  die  Höchste  Herrin  also  Meere  des  Verzeihens,  der 
 Barmherzigkeit, des Erbarmens und tränenvolle Meere unserer Liebe. 
 In  diese  kann  Sie  alle  Generationen  einhüllen,  die  in  diesen  von  Uns  in  Ihr  geschaffenen 
 Meeren  wiederhergestellt  werden,  den  Meeren  des  Verzeihens,  der  Barmherzigkeit  und 
 eines so zärtlichen Mitleids, dass es die härtesten Herzen erweicht. 
 Meine  Tochter,  mit  Recht  verwahrten  Wir  alles  in  dieser  Himmlischen  Mutter,  denn  da  Sie 
 das  Reich  unseres  Willens  besitzen  sollte,  wurde  Ihr  alles  anvertraut.  Sie  allein  hat 
 genügend Platz, um die von Uns erschaffenen Meere besitzen zu können. 
 Mit  seiner  schöpferischen  und  erhaltenden  Macht  bewahrt  unser  Wille  das  unversehrt,  was 
 Er  erschafft,  und  nimmt  nie  ab,  obwohl  Wir  immer  geben.  Wo  aber  nicht  unser  Wille  ist,  da 
 können Wir weder geben, noch anvertrauen, noch hinterlegen. 
 Wir  finden  keinen  Platz,  unsere  Liebe  wird  an  so  vielen  schönen  Werken  gehindert,  die  Wir 
 in  den  Geschöpfen  tun  wollen.  Nur  in  dieser  Erhabenen  Herrin  fand  unsere  Liebe  kein 
 Hindernis,  daher  konnte  sie  sich  so  prächtig  entfalten  und  wirkte  so  viele  Wunder,  dass  Wir 
 Ihr sogar die göttliche Fruchtbarkeit verliehen, damit Sie Mutter ihres Schöpfers werde.“ 
 Darauf  stellte  mir  mein  geliebter  Jesus  alle  Akte  vor  Augen,  die  Er  gemeinsam  mit  seiner 
 Himmlischen  Mutter  tat:  während  Sie  arbeiteten,  bildeten  die  Liebesmeere  von  Beiden  einen 
 einzigen  Ozean,  der  seine  Wogen  bis  zum  Himmel  erhob  und  alles  einhüllte.  Jesus  sprach: 
 „Diese Wellen reichten sogar bis zu unserer Gottheit. 
 Sie  ergossen  einen  ergiebigen  Regen  der  Liebe  über  unser  Göttliches  Wesen,  und  Wir 
 (Jesus  und  Maria)  brachten  die  Liebe  aller  mit,  die  Erfrischung  und  den  Balsam,  wodurch  die 
 Gottheit  besänftigt  wurde  und  die  Gerechtigkeit  in  Liebesüberschwang  für  die  Geschöpfe 
 verwandelte. 
 Man  kann  sagen,  dass  unsere  Liebe  die  Menschheitsfamilie  mit  neuer  Liebe  wiederherstellte 
 und Gott sie mit doppelter Liebe liebte, aber wo? In der Königin und in ihrem lieben Sohn. 
 Jetzt  vernimm  eine  weitere  Überraschung:  Als  Ich  als  kleiner  Säugling  die  Milch  meiner 
 Mutter  trank,  saugte  Ich  die  Seelen  ein,  weil  Sie  sie  bei  sich  verwahrt  hielt.  Als  Sie  Mir  ihre 
 Milch  reichte,  hinterlegte  Sie  in  Mir  alle  Seelen  mit  dem  Wunsch,  dass  Ich  sie  liebe,  allen 
 einen Kuss gebe und aus ihnen ihren und meinen Sieg mache. 
 Nicht  nur  dies,  sondern  Sie  ließ  Mich  zugleich  mit  ihrer  Milch  ihre  Mütterlichkeit  und 
 Zärtlichkeit  einsaugen  und  drängte  sich  Mir  mit  ihrer  Liebe  auf,  dass  Ich  die  Seelen  mit 
 mütterlicher  und  väterlicher  Liebe  liebe.  Ich  empfing  nun  in  Mir  ihre  Mütterlichkeit  und 
 unbeschreibliche  Zärtlichkeit,  und  so  liebte  Ich  die  Seelen  mit  einer  göttlichen  Liebe,  die 
 [zugleich] mütterlich und väterlich war. 
 Nachdem  Sie  sie  alle  in  Mir  verwahrt  hatte,  legte  Ich  sie  mit  einem  Kunstkniff  meiner  Liebe, 
 mit  einem  Atemzug,  mit  einem  sanften  Blick  von  neuem  in  ihrem  mütterlichen  Herzen  nieder. 
 Als  Vergeltung  schenkte  Ich  Ihr  meine  väterliche  und  meine  göttliche  Liebe,  die  unaufhörlich, 
 beständig,  unverrückbar  ist  und  sich  nie  ändert  –  denn  die  menschliche  Liebe  ändert  sich 
 leicht.  Ich  wollte  aber,  dass  meine  unzertrennliche  Mutter  dieselben  Vorzüge  meiner  Liebe 
 besitze und die Seelen so liebe, wie ein Gott sie zu lieben vermag. 



 So  fand  in  jedem  Akt,  den  Wir  taten,  vom  kleinsten  bis  zum  größten,  ein  Austausch  der 
 Hinterlegung  von  Seelen  statt,  die  Wir  machten,  Ich  in  Ihr  und  Sie  in  Mir.  Ja,  Ich  kann  sogar 
 sagen,  dass  Wir  diese  Hinterlegung  der  Seelen  verdoppelten,  da  Ich  das,  was  Ich  von 
 meiner  teuren  Mutter  empfing,  mit  höchster  Eifersucht  als  größtes  Geschenk  von  ihrer  Seite, 
 in meinem göttlichen Herzen behütete. 
 Und  wenn  Sie  mein  Geschenk  empfing,  bewahrte  Sie  es  so  eifersüchtig,  dass  Sie  ihre 
 ganze  Mütterlichkeit  einsetzte,  um  das  große  Geschenk  zu  behüten,  das  ihr  Sohn  Ihr 
 machte.  In  diesem  Austausch  an  Hinterlegungen  nun,  die  Wir  tätigten,  nahm  unsere  Liebe 
 immer mehr zu und liebte alle Geschöpfe mit neuer Liebe. 
 Wir  machten  Pläne,  wie  Wir  sie  noch  mehr  lieben  und  sie  alle  mittels  der  Liebe  besiegen 
 könnten  und  setzten  unser  Leben  aufs  Spiel,  um  sie  in  Sicherheit  zu  bringen.“  (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 35; 14. Februar 1938) 


