
 Środa II tydzień Okresu Wielkanocnego (J 3, 16-21) 

 "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
 każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" 

 (J 3, 16). 

 (...)  Myśląc  o  narodzinach  małego  Króla  Jezusa,  zapytałam  Go:  "  Kochane  małe 
 Dzieciątko,  powiedz  mi,  co  zrobiłeś,  gdy  zobaczyłeś  straszliwą  niewdzięczność  ludzi 
 wobec Twojej tak wielkiej Miłości?". 
 Wtedy  Jezus  odpowiedział:  "Córko  moja,  gdybym  zważał  na  ludzką  niewdzięczność 
 wobec Mojej tak wielkiej Miłości, natychmiast wróciłbym do nieba". 
 W ten sposób zasmuciłbym i zgorszył Moją Miłość, a święto zamieniłbym w smutek. 
 Czy  chcesz  wiedzieć,  jak  to  czynię,  że  Moje  największe  dzieła  stają  się  jeszcze 
 piękniejsze?  Mocą  i  największym  blaskiem  Mojej  Miłości  zostawiam  wszystko, 
 ludzką  niewdzięczność,  grzechy,  nieszczęścia  i  słabości,  a  największym  Moim 
 dziełom  daję  [wolną]  rękę,  jakby  te  rzeczy  nie  istniały.  Gdybym  chciał  brać  pod 
 uwagę  zło  w  człowieku,  nie  mógłbym  dokonywać  wielkich  dzieł,  ani  nie  mógłbym  w 
 pełni  wykorzystać  całej  Mojej  Miłości.  Byłbym  hamowany  i  blokowany  w  Mojej 
 Miłości. 
 Z  drugiej  strony,  aby  być  wolnym  w  Moich  dziełach  i  uczynić  je,  jak  najpiękniejszymi, 
 odkładam  wszystko  na  bok,  a  jeśli  trzeba,  okrywam  wszystko  Moją  Miłością,  tak  że 
 nie  widzę  nic  poza  Moją  Miłością  i  Moją  Wolą.  Tak  przystępuję  do  największych  dzieł 
 i  dokonuję  ich,  jak  gdyby  nikt  Mnie  nie  obraził,  bo  dla  Naszej  Chwały,  ku  ozdobie,  dla 
 piękna, i wspaniałości Naszych Dzieł niczego nie może zabraknąć. 

 Dlatego  pragnę,  abyś  i  ty  nie  zatrzymywała  się  nad  swoimi  słabościami, 
 nieszczęściami  i  złem.  Rzeczywiście,  im  więcej  się  o  nich  myśli,  tym  słabiej  się 
 dusza  czuje,  tym  bardziej  zło  przygniata  biedne  stworzenie,  nędza  jeszcze  bardziej 
 zacieśnia się wokół człowieka. 
 Myśląc  o  nich,  słabość  znów  karmi  słabość  i  biedne  stworzenie  zapada  się  jeszcze 
 głębiej,  zło  nabiera  siły,  nędza  sprawia,  że  umiera  ono  z  głodu.  Z  drugiej  strony,  jeśli 
 się o nich nie myśli, same znikają. 
 Z  dobrem  jest  zupełnie  odwrotnie:  jedno  dobro  karmi  drugie  dobro,  akt  miłości 
 przyzywa  dalszą  miłość,  poddanie  się  Mojej  Woli  sprawia,  że  odczuwamy  w  sobie 
 nowe  boskie  życie.  Myśl  o  dobru  stanowi  zatem  pożywkę  i  siłę  do  dalszego 
 czynienia  dobra.  Dlatego  chcę,  aby  twoje  myśli  dotyczyły  tylko  miłowania  Mnie  i 
 życia zgodnie z Moją Wolą. 



 Moja  miłość  spali  twoją  nędzę  i  całe  twoje  zło.  Moja  Boża  Wola  uczyni  Siebie  twoim 
 życiem  i  wykorzysta  twoją  nędzę  jako  podnóżek,  na  którym  będzie  mogła  wznieść 
 swój tron". .... 
 (Księga Nieba,  tom 35; 25 grudnia 1937) 

 Mittwoch der 2. Osterwoche (Joh 3,16-21) 
 „Gott  hat  die  Welt  so  sehr  geliebt,  dass  er  seinen  einzigen  Sohn  hingab,  damit  jeder,  der  an 
 ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat“ (Joh 3,16) 

 …  Als  ich  weiter  über  die  Geburt  des  kleinen  Königs  Jesus  nachdachte,  fragte  ich  Ihn: 
 ‚Liebes  kleines  Kindchen,  sag  mir,  was  tatest  Du,  als  Du  den  schrecklichen  Undank  der 
 Menschen gegen deine so große Liebe sahst?‘ 
 Da  erwiderte  Jesus:  „Meine  Tochter,  hätte  Ich  die  menschliche  Undankbarkeit  gegen  meine 
 so  große  Liebe  in  Betracht  gezogen,  so  wäre  Ich  gleich  wieder  in  den  Himmel 
 zurückgekehrt.  Ich  hätte  also  meine  Liebe  betrübt  und  verbittert  und  das  Fest  in  Trauer 
 verwandelt. 
 Willst  du  wissen,  wie  Ich  meine  größten  Werke  noch  schöner  mache?  Mit  dem  Aufwand  und 
 der  größten  Pracht  meiner  Liebe  lasse  Ich  alles  beiseite,  die  menschliche  Undankbarkeit,  die 
 Sünden,  Armseligkeiten  und  Schwächen,  und  Ich  lasse  meinen  größten  Werken  [freien] 
 Lauf, als ob es diese Dinge nicht gäbe. 
 Wollte  Ich  das  Böse  im  Menschen  berücksichtigen,  hätte  Ich  weder  große  Werke  tun,  noch 
 meine  ganze  Liebe  dabei  ins  Spiel  bringen  können.  Ich  wäre  in  meiner  Liebe  gehemmt  und 
 blockiert. 
 Um  hingegen  in  meinen  Werken  frei  zu  sein  und  sie  so  schön  wie  möglich  zu  gestalten, 
 stelle  Ich  alles  zur  Seite,  und  wenn  nötig,  decke  Ich  alles  mit  meiner  Liebe  zu,  sodass  Ich 
 nichts sehe als meine Liebe und meinen Willen. 
 So  gehe  Ich  bei  meinen  größten  Werken  vor  und  vollbringe  sie,  als  hätte  Mich  niemand 
 beleidigt,  denn  zu  unserer  Ehre  darf  nichts  an  der  Zierde,  Schönheit  und  Großartigkeit 
 unserer Werke mangeln. 
 Daher  wünsche  Ich,  dass  auch  du  dich  nicht  mit  deinen  Schwächen,  Armseligkeiten  und 
 Übeln  befasst.  In  der  Tat,  je  mehr  man  daran  denkt,  desto  schwächer  fühlt  man  sich,  desto 
 mehr  erdrücken  die  Übel  das  arme  Geschöpf,  und  das  Elend  zieht  sich  noch  mehr  um  den 
 Menschen zusammen. 
 Indem  man  an  sie  denkt,  nährt  die  Schwachheit  wieder  die  Schwachheit,  und  das  arme 
 Geschöpf  fällt  noch  tiefer,  die  Übel  gewinnen  an  Kraft,  das  Elend  lässt  es  vor  Hunger 
 sterben. Denkt man hingegen nicht an sie, verschwinden sie von selbst. 
 Ganz  gegenteilig  verhält  es  sich  mit  dem  Guten:  ein  Gut  nährt  das  andere  Gute,  ein  Akt  der 
 Liebe  ruft  nach  weiterer  Liebe,  eine  Hingabe  an  meinen  Willen  lässt  neues  göttliches  Leben 
 in  sich  fühlen.  Der  Gedanke  an  das  Gute  bildet  also  die  Nahrung  und  die  Kraft,  um  weiteres 
 Gutes  zu  tun.  Daher  will  Ich,  dass  sich  deine  Gedanken  nur  damit  befassen,  Mich  zu  lieben 
 und in meinem Willen zu leben. 
 Meine  Liebe  wird  dein  Elend  und  all  deine  Übel  verbrennen.  Mein  Göttlicher  Wille  wird  sich 
 zu  deinem  Leben  machen  und  sich  deiner  Armseligkeiten  als  Schemel  bedienen,  auf  dem  Er 
 seinen Thron errichten kann.“… 
 (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; 25. Dezember 1937) 


