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 MIŁOSIERDZIA - BIAŁA NIEDZIELA (J 20, 19-31) 

 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 
 uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

 przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
 (Jan 20,19) 

 (...)  Kiedy  jednak  przelałam  swój  ból,  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  wziął  mnie  w 
 swoje ramiona pełen dobroci i powiedział do mnie: 
 "Odwagi,  Moja  córko,  nie  trać  pokoju  ;  bo  on  jest  Moją  wonią,  Moim  powietrzem, 
 efektem  Mojego  oddechu.  Dlatego  w  duszy,  która  nie  jest  w  pokoju,  nie  czuję  się  w 
 moim  królewskim  pałacu  jak  w  domu  i  nie  czuję  się  swobodnie.  Nawet  Moja  Boska 
 Wola,  która  ze  swej  natury  jest  pokojem,  czuje  się  jak  słońce,  któremu  chmury 
 zasłaniające światło nie pozwalają świecić na ziemi w całej pełni. 
 Można  powiedzieć,  że  kiedy  dusza  -  niezależnie  od  okoliczności  -  nie  jest  w  pełni 
 spokojna,  jest  to  dla  niej  jak  deszczowy  dzień.  Słońce  Mojej  Woli  jest  zablokowane, 
 że tak powiem, w przekazywaniu swojego życia, swojego blasku i swojego światła. 
 Uspokój  się  więc  i  nie  twórz  dla  Mnie  w  duszy  chmur  -  one  Mnie  ranią  i  nie  mogę 
 powiedzieć:  'W  tej  duszy  jestem  w  pokoju  wiecznym,  z  Moimi  radościami  i  światłem 
 Mojego Niebieskiego Domu'...". 
 (z "The Book of Heaven"; Do użytku prywatnego - tom 27; 20 listopada 1929) 
 --------------- 

 "Po tych słowach pokazał im swoje ręce i swój bok. Wtedy uczniowie 
 uradowali się, że ujrzeli Pana" (J 20, 20). 

 Mój  uwielbiony  Jezus  nadal  przychodzi  bardzo  rzadko  i  tylko  na  krótką  chwilę.  Tego 
 ranka  czułam  się  całkiem  zniszczona  i  prawie  nie  miałam  odwagi  wyruszyć  na 
 poszukiwanie  mojego  najwyższego  dobra;  ale  On,  zawsze  łaskawy,  przyszedł  i 
 powiedział mi, aby zaszczepić we mnie ufność: 
 "Córko  Moja,  nikt  nie  może  stanąć  przed  Moim  majestatem  i  czystością;  raczej 
 wszyscy  muszą  być  przestraszeni  i  porażeni  piorunem  Mojej  świętości.  Człowiek 
 prawie  chce  uciec  ode  Mnie,  gdyż  jego  nędza  jest  tak  wielka,  że  nie  ma  odwagi 
 stanąć  wprost  przed  Istotą  Boską.  Posłużyłem  się  więc  Moim  miłosierdziem  i 
 przyoblekłem  Moje  człowieczeństwo,  które  przyćmiewa  promienie  Boskości  i  jest 
 środkiem  do  zaszczepienia  w  człowieku  ufności  i  odwagi,  aby  przyszedł  do  Mnie. 



 Kiedy  staje  przed  Moim  Człowieczeństwem,  które  roztacza  stłumione  promienie 
 Boskości,  ma  możność(profit)  oczyszczenia,  uświęcenia,  a  nawet  przebóstwienia  się 
 w  Moim  przebóstwionym  Człowieczeństwie.  Dlatego  pozostań  zawsze  przed  Moim 
 Człowieczeństwem  i  patrz  na  nie,  jak  na  zwierciadło  ,  w  którym  oczyścisz 
 wszystkie  swoje  skazy  ,  a  ponadto,  jak  na  zwierciadło,  w  którym,  patrząc  na  siebie, 
 nabierzesz piękna i stopniowo przyozdobisz się podobieństwem do Mnie  . 
 Istotnie, właściwością lustra jest to, że ukazuje  obraz podobny do tego, który się w 
 nim przegląda. 
 Jeśli zwierciadło materialne jest tak skonstruowane, to Boskie jest jeszcze bardziej, 
 gdyż Moje Człowieczeństwo służy jako zwierciadło, w którym człowiek może 
 podziwiać Moją Boskość.  I tak wszystkie dary Mojego  Człowieczeństwa trafiają do 
 człowieka". 
 W czasie Jego wypowiedzi czułam, że napływa we mnie taka ufność, że przyszła mi 
 myśl, aby porozmawiać z Nim o karach - kto wie, może On mnie wysłucha i uda mi 
 się zrealizować zamiar, aby Go całkowicie ułagodzić! 
 Ale gdy się do tego przygotowałam, On zniknął, jak błyskawica i pędząc za Nim, 
 moja dusza znalazła się poza mną ale nie mogłam Go już znaleźć... 
 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 3; 1 sierpnia 1900) 
 ----------------- 

 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
 Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.  (J  20, 31) 

 Pozostawałam  nadal  w  swoim  zwykłym  stanie,  gdy  tylko  przyszedł,  błogosławiony 
 Jezus powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  dusze,  które  bardziej  błyszczą,  jak  jasne  klejnoty  w  koronie 
 Miłosierdzia  Mojego,  to  te,  które  mają  większą  ufność,  bo  im  większą  mają  ufność, 
 tym  bardziej  pozostawiają  pole  atrybutowi  Mojego  Miłosierdzia  ,  abym  mógł  wylewać 
 na  nie  łaski,  jakich  pragną;  natomiast  dusza,  która  nie  ma  prawdziwej  ufności, 
 zamyka  nawet  łaski  we  Mnie  i  pozostaje  zawsze  uboga  i  pozbawiona  ich:  miłość 
 Moja pozostaje w ten sposób ograniczona we Mnie i bardzo  cierpię  z tego powodu. 

 Dlatego,  aby  nie  cierpieć  tak  bardzo  i  móc  swobodniej  rozlewać  Moją  Miłość, 
 zajmuję  się  bardziej  duszami  ufającymi,  niż  innymi.  U  nich  mogę  wylać  Moją  Miłość, 
 mogę  żartować,  mogę  wywoływać  miłosne  sprzeciwy,  ponieważ  tutaj  nie  ma  obawy, 
 że  będą  mieli  do  mnie  pretensje  lub  że  będą  się  niepokoić,  ale  raczej  staną  się 
 jeszcze bardziej odważni i podejmą wszystko, aby Mnie bardziej kochać. 

 Dlatego  dusze  ufne  są  rozkoszą  Mego  Serca  i  rozkoszą  Mojej  Miłości  ,  te,  które  są 
 najbardziej łaskawe i najbogatsze." 

 ( Z Księgi Nieba, tom 11; 10 kwietnia 1912) 
 -------------- 
 ...  "  Cierpię  ,  gdy  uważają  Mnie  za  surowego  i  że  więcej  używam  sprawiedliwości  niż 
 miłosierdzia". Odnoszą się do Mnie tak, jakbym chciał ich pobić przy każdej okazji. 



 O,  jak  bardzo  czuję  się  zniesławiony  przez  takich,  ponieważ  to  sprawia,  że  pozostają 
 oni  w  pewnym  dystansie  do  Mnie,  a  ci,  którzy  pozostają  na  dystans,  nie  mogą 
 całkiem wtopić się w  Moją Miłość. 
 I  chociaż  to  oni  Mnie  nie  kochają,  to  jednak  uważają  Mnie  za  srogiego  i  niejako 
 budzącego  strach,  podczas  gdy  wystarczy  spojrzeć  na  Moje  Życie,  aby  przekonać 
 się,  że  dokonałem  tylko  jednego  aktu  sprawiedliwości,  a  mianowicie  wtedy,  gdy  dla 
 obrony  domu  Ojca  mego  wziąłem  sznury  i  uderzałem  na  prawo  i  na  lewo,  aby 
 wypędzić profanów. 
 Cała  reszta  była  całkowitym  miłosierdziem:  miłosierdziem  było  Moje  poczęcie,  Moje 
 narodzenie,  Moje  słowa,  Moje  dzieła,  Moje  kroki,  Moja  krew  przelana,  Moje 
 cierpienia, wszystko we Mnie było Miłością Miłosierną. 
 A  jednak  boją  się  Mnie,  podczas  gdy  bardziej  niż  Mnie  powinni  bać  się  samych 
 siebie". 

 (z Księgi Nieba, do użytku prywatnego - tom 14; 9 czerwca 1922) 

 2. SONNTAG DER OSTERZEIT – BARMHERZIGKEIT SONNTAG UND WEISSER 
 SONNTAG (Joh 20,19-31) 
 „Trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!“ (Joh 20,19) 

 … Doch als ich mein Leid ausschüttete, nahm mich mein stets liebenswürdiger Jesus voller 
 Güte in seine Arme und sagte zu mir: 
 „Mut, meine Tochter, verliere nicht den  Frieden  ; dieser  ist mein Wohlgeruch, meine Luft, die 
 Wirkung meines Hauches. So fühle Ich Mich in einer nicht friedvollen Seele nicht in meinem 
 Königspalast zuhause und fühle Mich nicht wohl. Selbst mein Göttlicher Wille, der seinem 
 Wesen nach Friede ist, kommt sich wie die Sonne vor, die von Wolken, die das Licht 
 abschirmen, daran gehindert wird, die Erde in ihrer Fülle zu bescheinen. 
 Man könnte behaupten, wenn die Seele – wie immer die Umstände auch seien – nicht ganz 
 im Friede ist, ist es für sie wie ein Regentag. Die Sonne meines Willens ist quasi blockiert in 
 der Übertragung ihres Lebens, ihrer Glut und ihres Lichtes. 
 Beruhige dich also und bilde keine Wolken für Mich in deiner Seele – sie tun Mir weh, und 
 Ich kann nicht [mehr] sagen: ‘Ich bin in dieser Seele in immerwährendem Frieden, mit 
 meinen Freuden und dem Licht meiner Himmlischen Heimat.‘…“ (aus „Das Buch des 
 Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 27; 20. November 1929) 

 „Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 
 Jünger, dass sie den Herrn sahen“ (Joh 20,20) 
 Mein anbetungswürdiger Jesus kommt weiterhin nur sehr selten und nur eine kurze Weile. 
 Diesen Morgen fühlte ich mich ganz vernichtet und wagte es beinahe nicht, auf die Suche 
 nach meinem höchsten Gut zu gehen; doch Er, stets gütig, kam und sagte mir, um mir 
 Vertrauen einzuflößen: 
 „Meine Tochter, niemand kann vor meiner Majestät und Reinheit stehen; vielmehr sind alle 
 gezwungen, zu erschrecken und vom Blitz meiner Heiligkeit getroffen zu sein. Der Mensch 
 möchte beinahe vor Mir fliehen, da sein Elend so gewaltig groß ist, dass er nicht den Mut 
 hat, vor dem Göttlichen Wesen aufrecht zu stehen. 



 So machte Ich Gebrauch von meiner Barmherzigkeit und nahm meine Menschheit an, 
 welche die Strahlen der Gottheit dämpfte und das Mittel ist, dem Menschen Vertrauen und 
 Mut einzuflößen, dass er zu Mir komme. 
 Wenn er sich vor meine Menschheit begibt, welche die gedämpften Strahlen der Gottheit 
 verbreitet, hat er den Nutzen, sich in meiner eigenen vergöttlichten Menschheit zu reinigen, 
 zu heiligen und sogar zu vergöttlichen. Bleibe du daher stets vor meiner Menschheit und 
 betrachte sie wie einen Spiegel, in dem du alle deine Makel reinigen wirst, und zudem als 
 einen Spiegel, durch den du, dich in ihm betrachtend, die Schönheit erwerben und dich 
 schrittweise mit der Ähnlichkeit mit Mir selbst schmücken wirst. Tatsächlich ist es die 
 Eigenschaft eines Spiegels, in sich ein Bild erscheinen zu lassen, das dem ähnlich ist, der 
 sich in ihm betrachtet. 
 Wenn der materielle Spiegel so beschaffen ist, ist es der göttliche noch viel mehr, denn 
 meine Menschheit dient dem Menschen als Spiegel, um [darin] meine Gottheit zu 
 bewundern. Und so kommen dem Menschen alle Gaben aus meiner Menschheit zu.“ 
 Während seiner Rede fühlte ich solches Vertrauen in mich einfließen, dass mir der Gedanke 
 kam, mit Ihm über die Züchtigungen zu sprechen – wer weiß, vielleicht gewährte Er mir 
 Gehör, und ich könnte die Absicht erreichen, Ihn ganz zu besänftigen! 
 Doch während ich dazu anschickte, verschwand Er wie ein Blitz, und Ihm nacheilend, fand 
 sich meine Seele außerhalb von mir, doch konnte ich Ihn nicht mehr finden… (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 3; 1. August 1900) 

 „Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn 
 Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen“ (Joh 20,31) 
 Als ich weiterhin in meinem gewohnten Zustand war, sagte der gebenedeite Jesus zu mir, 
 sobald Er kam: 
 „Meine Tochter, die Seelen, die wie leuchtende Edelsteine in der Krone meiner 
 Barmherzigkeit noch mehr erstrahlen, sind jene, die mehr Vertrauen haben, denn je mehr 
 Vertrauen sie haben, umso mehr überlassen sie der Eigenschaft meiner Barmherzigkeit das 
 Feld, damit Ich jegliche Gnade ausgieße, die sie wollen; während die Seele, die kein wahres 
 Vertrauen hat, selbst die Gnaden in meinem Inneren verschließt, und immer arm und ihrer 
 beraubt bleibt: meine Liebe bleibt so in Mir eingeschränkt und Ich leide sehr darunter. 
 Um also nicht so sehr zu leiden und meine Liebe freier ergießen zu können, beschäftige Ich 
 Mich mehr mit den vertrauensvollen Seelen, als mit den anderen. Bei diesen kann Ich meine 
 Liebe ausgießen, kann scherzen, kann liebevolle Gegensätze verursachen, da hier nicht zu 
 befürchten ist, dass sie es übelnehmen oder ängstlich werden könnten, sondern sie werden 
 vielmehr noch mutiger und nehmen alles, um Mich mehr zu lieben. 
 Deshalb sind die vertrauenden Seelen mein Herzenserguss und das Wohlgefallen meiner 
 Liebe, jene, die am meisten begnadet und am reichsten sind.“ (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 11; 
 10. April 1912) 
 —————– 
 … „Ich leide darunter, wenn sie von Mir denken, dass Ich streng sei und dass Ich mehr von 
 der Gerechtigkeit Gebrauch mache als von der Barmherzigkeit. Sie gehen mit Mir um, als ob 
 Ich sie bei jeder Gelegenheit schlagen wollte. 
 O, wie fühle Ich Mich von jenen verunehrt, weil sie das dazu bringt, in angemessener 
 Distanz von Mir zu bleiben, und wer auf Distanz bleibt, kann nicht die ganze Verschmelzung 
 mit meiner Liebe empfangen. 



 Und während sie es sind, die Mich nicht lieben, glauben sie von Mir, dass Ich streng und 
 gleichsam ein Wesen sei, das Angst macht, während sie mit einem bloßen Blick auf mein 
 Leben feststellen können, dass Ich nur einen einzigen Akt der Gerechtigkeit übte, als Ich 
 nämlich, um das Haus meines Vaters zu verteidigen, die Stricke nahm und nach rechts und 
 links schlug, um die Profanierer zu vertreiben. 
 All das Übrige war völlige Barmherzigkeit: Barmherzigkeit war meine Empfängnis, meine 
 Geburt, meine Worte, meine Werke, meine Schritte, mein Blutvergießen, meine Leiden, alles 
 in Mir war barmherzige Liebe. 
 Trotzdem fürchten sie Mich, während sie sich mehr vor sich selbst als vor Mir fürchten 
 müssten.“ (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 14; 9. Juni 1922) 


