
 WIELKI PIĄTEK;(Jan 18, 18,1-40.19,1-42) 

 Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 
 (Jan 18,37+38) 

 Kiedy  byłam  w  normalnym  stanie,  śledziłam  godziny  męki  mojego  słodkiego  Jezusa, 
 zwłaszcza  gdy  został  przedstawiony  Piłatowi,  który  pytał  Go  o  Jego  Królestwo.  A  mój 
 zawsze łaskawy Jezus powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  po  raz  pierwszy  w  Moim  ziemskim  życiu  miałem  do  czynienia  z  autorytetem 
 pogańskim,  który  zapytał  Mnie,  jakie  jest  Moje  Królestwo,  a  Ja  mu  odpowiedziałem,  że  Moje 
 Królestwo  nie  jest  z  tego  świata;  gdyby  było  z  tego  świata,  broniłyby  Mnie  tysiące  legionów 
 Anielskich.Tym  sposobem  jednak  otworzyłem  Moje  Królestwo  dla  pogan  i  dzieliłem  się  z  nimi 
 Moją  niebiańską  nauką,  tak  że  Piłat  zapytał  Mnie:  "A  więc  jesteś  królem?".  A  ja 
 odpowiedziałem  mu  natychmiast:  "Jestem  królem  i  przyszedłem  na  świat,  aby  nauczać 
 prawdy". 
 W  ten  sposób  chciałem  utorować  Sobie  drogę  do  jego  umysłu,  aby  dać  się  poznać,  tak  że 
 był  wzruszony  i  zapytał  Mnie:  "Cóż  to  jest  prawda?".  Nie  czekał  jednak  na  moją  odpowiedź, 
 a Ja nie miałem okazji, aby zostać zrozumianym. 
 Powiedziałbym  mu:  "Prawda  to  Ja,  wszystko  we  Mnie  jest  Prawdą:  Prawda  to  Moja 
 cierpliwość  pośród  tylu  zniewag;  Prawda  to  Moje  łagodne  spojrzenie  pośród  tylu  szyderstw, 
 oszczerstw,  obelg;  Prawda  to  Moje  miłe  i  pociągające  zachowanie  pośród  tylu  wrogów, 
 którzy  Mnie  nienawidzą,  podczas  gdy  Ja  ich  kocham,  a(w  tym  czasie)  oni  chcą  Mi  zgotować 
 śmierć,  Ja  chcę  ich  objąć  i  dać  im  życie;  Prawda  to  Moje  Słowa  pełne  godności  i  niebiańskiej 
 mądrości;  wszystko  we  Mnie  jest  Prawdą.  Prawda  jest  bardziej  majestatyczna  niż  słońce, 
 które,  choćby  ktoś  chciał  je  podeptać,  wschodzi  tym  piękniejsze  i  jaśniejsze,  że  zawstydza 
 nawet swoich wrogów i rzuca ich na ziemię u własnych stóp". 
 Piłat  pytał  Mnie  ze  szczerego  serca,  a  Ja  byłem  gotów  mu  odpowiedzieć,  Herod  natomiast 
 pytał  Mnie  ze  złością  i  z  ciekawości,  a  Ja  mu  nie  odpowiedziałem.  Tak  więc  tym,  którzy  chcą 
 poznać  rzeczy  święte  w  szczerości  serca,  objawiam  nawet  więcej,  niż  chcą  wiedzieć;  tym 
 zaś,  którzy  chcą  je  poznać  z  nikczemności  swego  serca  i  z  ciekawości,  zakrywam  się,  a  gdy 
 chcą ze Mnie szydzić, zmylam ich i naśmiewam się z nich. 
 Ale  ponieważ  Moja  Osoba  niosła  Prawdę,  Ona  również  spełniła  swoją  służbę  przed 
 Herodem:  Moje  milczenie  wobec  burzliwych  pytań  Heroda,  Moje  pokorne  spojrzenie, 
 postawa  Mojej  Osoby,  pełna  łagodności,  godności  i  szlachetności  -  to  wszystko  były  prawdy, 
 i to prawdy skuteczne". 

 (Księga Nieba, tom 14; 1 czerwca 1922) 
 ------------------------ 
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 "Wtedy Piłat kazał Jezusa ubiczować" (J 19, 1). 

 Kiedy  byłam  w  swoim  zwykłym  stanie,  mój  słodki  Jezus  pozwolił  mi  zobaczyć  Siebie  nie 
 odzianego, drżącego z zimna, i powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  okryj  Mnie  i  ogrzej  Mnie,  bo  jest  Mi  zimno.  Widzisz,  stworzenie  przez  grzech 
 ogołociło  się  ze  wszystkich  dóbr,  a  Ja  chciałem  mu  sprawić  piękniejszą  szatę,  którą  utkałem 
 z Moich dzieł, nasączyłem Moją Krwią i ozdobiłem Moimi ranami. 
 Ale  jakże  wielki  jest  Mój  ból,  gdy  widzę,  że  dusza  odrzuca  tę  tak  piękną  szatę  i  zadowala  się 
 pozostaniem  nagą!  A  Ja  czuję  się  w  nich  obnażony  i  odczuwam  ich  chłód:  dlatego 
 przyoblecz Mnie, bo tego potrzebuję." 
 A ja: "Jak mogę Cię przyodziać? Nie mam nic." 
 On  zaś:  "Z  pewnością  będziesz  mogła  Mnie  przyodziać,  masz  całą  Moją  Wolę  w  swojej 
 mocy;  przyjmij  Ją  do  siebie  i  pozwól  Jej  wyjść  z  ciebie,  a  przygotujesz  Mi  najpiękniejszą 
 szatę, szatę z Nieba i Boską. 
 O,  jakże  Mnie  to  ogrzeje!  Przyoblekę  cię  w  Szatę  Mojej  Woli,  abyśmy  byli  przyobleczeni  w 
 jeden  i  ten  sam  strój.  Dlatego  chcę  tego  od  ciebie,  by  dać  ci  ją  słusznie(sprawiedliwie):  jeśli 
 Mnie  przyodziewasz,  to  właśnie  Ja  przyodziewam  ciebie,  by  odpłacić  ci  za  to,  co  dla  Mnie 
 uczyniłaś. 

 Całe  zło  w  człowieku  polega  na  tym,  że  utracił  on  zarodek  Mojej  Woli,  dlatego  nie  czyni  nic 
 innego,  jak  tylko  okrywa  się  największymi  przewinieniami,  które  go  poniżają  i  sprawiają,  że 
 zachowuje się jak głupiec. 
 O,  ileż  to  głupstw  oni  popełniają!  Sprawiedliwa  kara,  bo  oni  chcą,  aby  ich  własne  ja  było  ich 
 bogiem." 

 ( tom 14; 24 września 1922) 
 ---------------------- 

 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
 miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do 

 ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
 (Jan 19,26+27) 

 "Moja  dobra  córko,  brak  miłości  ze  strony  dusz  sprawia,  że  gorzko  płaczę.  Kiedy  nie  widzę, 
 że jestem kochany, czuję się zraniony i Mój ból jest tak wielki, że wybucham płaczem. 
 Miłość  moja  przepływa  przez  każdą  duszę,  okrywając  ją  i  zakrywając,  a  Ja  czynię  siebie 
 życiem miłości dla niej. 
 Lecz  dusze  są  niewdzięczne  i  nie  dają  Mi  nawet  jednego:  "kocham  cię".  Jak  mogłem  więc 
 nie płakać? 
 Kochaj Mnie zatem, jeśli chcesz powstrzymać Moje łzy. 
 A  teraz,  córko  Moja,  posłuchaj  Mnie  i  nakłoń  ku  Mnie  ucha  swego:  Chcę  Ci  wyjawić  wielką 
 niespodziankę  Naszej  Miłości  i  chcę,  żebyś  niczego  nie  przeoczyła.  Chcę  ci  pokazać,  jak 
 daleko  zaszło  macierzyństwo  Mojej  Niebieskiej  Matki,  co  zrobiła  i  jak  wiele  ją  to  kosztowało  i 
 nadal  kosztuje.  Wiedz,  że  ta  wielka  Królowa  postępowała  wobec  Mnie,  nie  tylko  jako  matka, 
 poczynając  Mnie,  rodząc  Mnie,  karmiąc  Mnie  swoim  mlekiem  i  dając  Mi  wszelką  opiekę, 
 jakiej  wymagało  Moje  dzieciństwo.  To  nie  wystarczyło  Jej  matczynej  miłości,  ani  Mojej 
 Miłości jako Syna. 
 Dlatego  Jej  matczyna  miłość  spływała  do  Mojego  ducha,  a  kiedy  dręczyły  mnie  smutne 
 myśli,  rozszerzała  swoje  macierzyństwo  na  każdą  Moją  myśl,  ukrywając  je  w  swojej  miłości  i 
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 całując  je,  tak  że  czułem,  że  mój  duch  jest  chroniony  pod  jej  matczynymi  skrzydłami,  nigdy 
 nie  zostawiała  Mnie  samego.  Każdą  Moją  myśl  zachowywała  Moja  Matka,  która  Mnie 
 kochała i dała Mi całą Swoją matczyną opiekę. 
 Jej  macierzyństwo  rozciągało  się  na  wszystkie  Moje  oddechy  i  uderzenia  serca;  kiedy  Mój 
 oddech  i  uderzenia  serca  dławiły  się  miłością  i  bólem,  Ona  spieszyła,  jak  prawdziwa  Matka, 
 abym nie został strawiony przez miłość i aby namaścić Balsamem Moje przebite Serce. 
 Kiedy  patrzyłem,  kiedy  mówiłem,  pracowałem,  szedłem  -  wtedy  Ona  z  pośpiechem 
 wchłaniała  Moje  spojrzenia,  słowa,  prace  i  kroki  w  swoją  macierzyńską  miłość,  przyoblekała 
 je  swoją  macierzyńską  miłością,  chowała  w  swoim  sercu  i  postępowała  ze  Mną,  jak  Matka. 
 Nawet  w  jedzeniu,  które  dla  Mnie  przygotowała,  pozwoliła  płynąć  Jej  matczynej  miłości,  tak 
 że kiedy jadłem, odczuwałem Jej kochające macierzyństwo. 

 A  cóż  mam  ci  opowiedzieć  o  tym,  jak  wiele  macierzyństwa  okazała  w  Moich  cierpieniach? 
 Nie  było  bólu  ani  kropli  krwi,  którą  przelałem,  w  której  nie  czułbym  Mojej  drogiej  Matki.  Po 
 tym,  jak  pełniła  dla  Mnie  rolę  Matki,  wzięła  Moje  cierpienia  i  Moją  Krew  i  wszystko  to 
 przechowywała  w  Swoim  Matczynym  Sercu,  aby  je  kochać  i  kontynuować  Swoje 
 macierzyństwo. 
 Któż  może  ci  opisać,  jak  bardzo  Ona  Mnie  kochała  i  jak  Ja  Ją  kochałem?  Moja  miłość  była 
 tak  wielka,  że  we  wszystkim,  co  robiłem,  nie  mogłem  nie  odczuwać  Jej  macierzyństwa 
 razem  ze  Mną;  mogę  powiedzieć,  że  Ona  spieszyła  się,  aby  nigdy  nie  zostawić  Mnie 
 samego,  nawet  w  Moich  oddechach,  a  Ja  wzywałem  Ją  .  Jej  macierzyństwo  było  dla  mnie 
 potrzebą, ulgą, wsparciem dla Mojego życia tutaj na dole. 

 Usłysz  teraz,  córko  Moja,  inną  niespodziankę  miłości  twojego  Jezusa  i  naszej  Niebieskiej 
 Matki.  Ponieważ  we  wszystkim,  co  działo  się  między  Mną  a  Moją  Matką,  miłość  nie 
 napotykała  na  przeszkody,  miłość  jednej  [osoby]  płynęła  w  miłości  drugiej,  tworząc  jedno 
 życie. 
 Gdybym  więc  chciał  to  zrobić  z  ludźmi,  napotkałbym  tyle  przeszkód,  odrzuceń  i 
 niewdzięczności! Ale Moja miłość nigdy nie da się zatrzymać [mimo wszystko]. 
 Powinnaś  to  wiedzieć:  jak  Moja  nieodłączna  Mama  rozszerzyła  swoje  macierzyństwo  w 
 Moim  człowieczeństwie  i  poza  nim,  tak  i  Ja  ustanowiłem  Ją  Matką  każdej  myśli,  oddechu, 
 uderzenia  serca,  słowa  dusz;  utwierdziłem  Ją  w  tym  i  sprawiłem,  że  Jej  macierzyństwo 
 rozszerzyło się we wszystkich ich dziełach, krokach i cierpieniach. 
 Jej  macierzyństwo  działa  wszędzie:  jeśli  duszom  grozi  niebezpieczeństwo  popadnięcia  w 
 grzechy,  Ona  spieszy  i  okrywa  je  swoim  macierzyństwem,  aby  nie  upadły.  Jeśli  upadli, 
 oddaje im swoje macierzyństwo, jako pomoc i obronę, aby mogli się podnieść. 
 Jej  macierzyństwo  spieszy  i  rozciąga  się  na  dusze,  które  chcą  być  dobre  i  święte;  i  jakby 
 znalazła  w  nich  swego  Jezusa,  sprawuje  swe  macierzyństwo  nad  ich  intelektem,  kieruje  ich 
 słowami,  osłania  i  ukrywa  je  w  swej  macierzyńskiej  miłości,  by  wychować,  jak  najwięcej 
 Jezusów.  Jej  macierzyństwo  ukazuje  się  przy  łóżkach  umierających.  Korzystając  z  praw 
 autorytetu  danego  Jej  przeze  Mnie,  jako  matce,  mówi  do  Mnie  tonem  tak  czułym,  że  nie 
 mogę  Jej  niczego  odmówić:  "Mój  Synu,  Jestem  Matką,  a  to  są  Moje  dzieci.  Muszę  ich 
 uratować.  Jeśli  mi  tego  nie  dasz,  moje  macierzyństwo  zostanie  podważone, 
 skompromitowane.  Kiedy  to  mówi,  okrywa  je  swoją  miłością  i  ukrywa  w  swoim 
 macierzyństwie, aby były bezpieczne. 
 Moja  miłość  była  tak  wielka,  że  powiedziałem  do  Niej:  "Matko  Moja,  chcę,  abyś  była  Matką 
 wszystkich.  To,  co  uczyniłaś  dla  mnie,  uczynisz  dla  wszystkich  stworzeń.  Niech  Twoje 
 macierzyństwo  rozciąga  się  na  wszystkie  ich  czyny,  abym  mógł  widzieć  je  wszystkie  okryte  i 
 ukryte  w  Twojej  macierzyńskiej  miłości".  Moja  Matka  zgodziła  się  i  została  utwierdzona  nie 
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 tylko  w  tym,  że  jest  Matką  wszystkich,  ale,  że  powinna  przyoblec  każdy  ludzki  czyn  swoją 
 macierzyńską miłością. 

 Była  to  jedna  z  największych  łask,  jakimi  obdarzyłem  cały  rodzaj  ludzki.  Ale  jak  wiele  bólu 
 zadaje  się  Mojej  Matce!  Posuwają  się  do  tego,  że  nie  chcą  przyjąć  Jej  macierzyństwa  i  źle 
 Ją  oceniają.  Dlatego  też  całe  niebo  modli  się  i  oczekuje  z  utęsknieniem  na  ujawnienie  się  i 
 panowanie  Bożej  Woli.  Wtedy  wielka  Królowa  uczyni  wobec  dzieci  Mojej  Woli  to,  co  uczyniła 
 wobec Swojego Jezusa, a Jej macierzyństwo będzie żywe w Jej dzieciach. 
 Temu, kto żyje w Mojej Woli, dam Moje własne miejsce w Jej Matczynym Sercu. 
 Ona  wychowa  te  dusze  dla  Mnie,  kierując  ich  krokami  i  ukrywając  je  w  Swoim 
 macierzyństwie  i  świętości.  We  wszystkich  czynach  tych  dusz  można  dostrzec  odciśniętą  Jej 
 matczyną miłość i świętość. Będą to jej prawdziwe dzieci, podobne do Mnie we wszystkim. 
 O,  jakże  pragnę,  aby  wszyscy  o  tym  wiedzieli:  kto  chce  żyć  w  Mojej  Woli,  ma  Królową  i 
 potężną  Matkę,  która  zastąpi  duszom  to,  czego  im  brakuje  i  wychowa  je  na  swoim 
 matczynym łonie. 
 We  wszystkim,  co  będą  robić,  Ona  będzie  z  nimi,  aby  wzorować  ich  czyny  według  Jej,  aby 
 było  widać,  że  są  dziećmi  wychowanymi,  chronionymi  i  kształconymi  przez  matczyną  miłość 
 Mojej Mamy! Te dzieci będą stanowiły jej szczęście, jej chwałę i honor". 

 (z "Księgi Nieba"; tom 36; 28 grudnia 1938) 

 KARFREITAG (Joh 18,1-40.19,1-42) 

 „Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König?… Was ist Wahrheit?“ (Joh 18,37+38) 

 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  folgte  ich  den  Stunden  der  Passion 
 meines  süßen  Jesus,  besonders,  als  Er  Pilatus  vorgeführt  wurde,  der  Ihn  nach  seinem  Reich 
 fragte. Und mein stets liebenswürdiger Jesus sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  es  war  das  erste  Mal  in  meinem  irdischen  Leben,  dass  Ich  es  mit  einer 
 heidnischen  Autorität  zu  tun  hatte,  die  Mich  fragte,  was  mein  Reich  sei,  und  Ich  erwiderte 
 ihm,  dass  mein  Reich  nicht  von  dieser  Welt  ist;  wenn  es  von  dieser  Welt  wäre,  würden 
 tausende Legionen von Engeln Mich verteidigen. 
 Doch  damit  öffnete  Ich  den  Heiden  mein  Reich  und  teile  ihnen  meine  himmlischen  Lehren 
 mit,  sodass  Pilatus  Mich  fragte:  „Wie,  du  bist  ein  König?“  Und  Ich  antwortete  ihm  sofort:  „Ich 
 bin ein König, und Ich bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu lehren.“ 
 Damit  wollte  Ich  Mir  den  Weg  in  seinen  Geist  bahnen,  um  Mich  zu  erkennen  zu  geben, 
 sodass  er  berührt  wurde  und  Mich  fragte:  „Was  ist  Wahrheit?“  Doch  er  wartete  nicht  auf 
 meine Antwort, und Ich hatte nicht die Gelegenheit, Mich selbst verständlich zu machen. 
 Ich  hätte  zu  ihm  gesagt:  „Die  Wahrheit  bin  Ich,  alles  in  Mir  ist  Wahrheit:  Wahrheit  ist  meine 
 Geduld  inmitten  so  vieler  Beleidigungen;  Wahrheit  ist  mein  sanfter  Blick  unter  so  vielen 
 Verspottungen,  Verleumdungen,  Schmähungen;  Wahrheit  ist  mein  liebenswürdiges  und 
 anziehendes  Benehmen  inmitten  so  vieler  Feinde,  die  Mich  hassen,  während  Ich  sie  liebe, 
 und  die,  während  sie  Mir  den  Tod  bereiten  wollen,  Ich  umarmen  und  ihnen  das  Leben  geben 
 möchte;  Wahrheit  sind  meine  Worte  voller  Würde  und  himmlischer  Weisheit;  alles  in  Mir  ist 
 Wahrheit. 
 Die  Wahrheit  ist  majestätischer  als  die  Sonne,  die,  so  viel  man  auch  auf  ihr  herumtrampeln 
 will,  umso  schöner  und  leuchtender  aufgeht,  dass  sie  sogar  ihre  eigenen  Feinde  beschämt 
 und sie vor ihren Füßen selbst zu Boden wirft.“ 
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 Pilatus  fragte  Mich  mit  aufrichtigem  Herzen,  und  Ich  war  bereit,  ihm  zu  antworten,  Herodes 
 hingegen  fragte  Mich  mit  Bosheit  und  aus  Neugier,  und  Ich  antwortete  ihm  nicht.  Denen 
 also,  die  die  heiligen  Dinge  mit  Aufrichtigkeit  wissen  wollen,  enthülle  Ich  sogar  noch  mehr, 
 als  sie  wissen  wollen;  wer  sie  indessen  mit  Bosheit  und  aus  Neugier  kennen  will,  dem 
 verberge  Ich  Mich,  und  während  sie  Spott  mit  Mir  treiben  wollen,  verwirre  Ich  sie  und  mache 
 Mich über sie lustig. 
 Doch  da  meine  Person  die  Wahrheit  in  sich  trug,  tat  sie  auch  vor  Herodes  ihren  Dienst:  mein 
 Schweigen  angesichts  der  stürmischen  Fragen  des  Herodes,  mein  bescheidener  Blick,  die 
 Haltung  meiner  Person,  voller  Sanftheit,  Würde  und  Adel,  waren  alles  Wahrheiten,  und 
 wirksame Wahrheiten.“ 
 (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; 1. Juni 1922) 
 ----------------------- 

 „Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln“ (Joh 19,1) 

 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  ließ  sich  mein  süßer  Jesus  entkleidet 
 sehen, zitternd vor Kälte, und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  bedecke  Mich  und  wärme  Mich,  denn  Mir  ist  kalt.  Siehst  du,  das  Geschöpf 
 hat  sich  durch  die  Sünde  aller  Güter  entblößt,  und  Ich  wollte  ihm  ein  noch  schöneres  Kleid 
 machen,  das  Ich  mit  meinen  Werken  wob,  mit  meinem  Blut  benetzte  und  mit  meinen 
 Wunden zierte. 
 Doch  wie  groß  ist  mein  Schmerz,  wenn  Ich  sehe,  dass  die  Seele  dieses  so  schöne  Kleid 
 zurückweist  und  sich  damit  zufriedengibt,  nackt  zu  bleiben!  Und  Ich  fühle  Mich  entblößt  in 
 ihnen und empfinde ihre Kälte: bekleide Mich deshalb, denn Ich brauche es.” 
 Und ich: „Wie kann ich Dich bekleiden? Ich habe nichts.” 
 Und  Er:  „Sicher  wirst  du  Mich  kleiden  können,  du  hast  meinen  ganzen  Willen  in  deiner 
 Macht,  nimm  Ihn  in  dich  auf  und  lasse  Ihn  aus  dir  heraus,  und  du  wirst  Mir  das  schönste 
 Kleid bereiten, ein Kleid vom Himmel, und göttlich. 
 O,  wie  wird  es  Mich  wärmen!  Ich  werde  dich  mit  dem  Gewand  meines  Willens  kleiden,  damit 
 Wir  mit  einer  einzigen  Uniform  bekleidet  sein  können.  Deshalb  will  ich  sie  von  dir,  um  sie  dir 
 mit  Recht  zu  geben:  wenn  du  Mich  bekleidest,  ist  es  gerecht,  dass  Ich  dich  bekleide,  um  dir 
 zu vergelten, was du für Mich getan hast. 
 Das  ganze  Übel  im  Menschen  besteht  darin,  dass  er  den  Keim  meines  Willens  verloren  hat, 
 deshalb  tut  er  nichts  anderes,  als  sich  mit  den  größten  Vergehen  zu  bedecken,  die  ihn 
 herabsetzen  und  ihn  als  Toren  handeln  lassen.  O,  wie  viele  Torheiten  sind  sie  daran,  zu 
 begehen! 
 Eine  gerechte  Strafe,  denn  sie  wollen  ihr  eigenes  Ich  zu  ihrem  Gott  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 14; 24. September 1922) 
 ------------------------ 
 „Als  Jesus  seine  Mutter  sah  und  bei  ihr  den  Jünger,  den  er  liebte,  sagte  er  zu  seiner  Mutter: 
 Frau,  siehe,  dein  Sohn!  Dann  sagte  er  zu  dem  Jünger:  Siehe,  deine  Mutter!…“  (Joh 
 19,26+27) 

 …  „Meine  gute  Tochter,  der  Mangel  an  Liebe  seitens  der  Seelen  lässt  Mich  bitterlich  weinen. 
 Wenn  Ich  Mich  nicht  geliebt  sehe,  fühle  Ich  Mich  verwundet,  und  mein  Schmerz  ist  so  groß, 
 dass Ich in Schluchzen ausbreche. 
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 Meine  Liebe  fließt  über  jede  einzelne  Seele,  bedeckt  und  verbirgt  sie,  und  Ich  mache  Mich 
 zum  Leben  der  Liebe  für  sie.  Die  Seelen  aber  sind  undankbar  und  schenken  Mir  nicht  einmal 
 ein  ‚Ich  liebe  Dich’.  Wie  sollte  Ich  da  nicht  weinen?  Liebe  Mich  daher,  wenn  du  meine  Tränen 
 stillen willst. 
 Nun,  meine  Tochter,  höre  Mir  zu  und  leih  Mir  dein  Ohr:  Ich  will  dir  eine  große  Überraschung 
 unserer  Liebe  verraten  und  möchte,  dass  dir  nichts  entgeht.  Ich  will  dir  zeigen,  wie  weit  die 
 Mütterlichkeit  meiner  Himmlischen  Mutter  ging,  was  Sie  tat  und  wie  viel  es  Sie  kostete  und 
 immer noch kostet. 
 Wisse,  dass  die  große  Königin  an  Mir  nicht  nur  als  Mutter  handelte,  indem  Sie  Mich  empfing, 
 zur  Welt  brachte,  mit  ihrer  Milch  nährte  und  Mir  alle  mögliche  Fürsorge  angedeihen  ließ,  die 
 meine  Kindheit  benötigte.  Das  genügte  weder  ihrer  mütterlichen  Liebe,  noch  meiner  Liebe 
 als Sohn. 
 Daher  strömte  ihre  mütterliche  Liebe  in  meinem  Geist,  und  wenn  Mich  betrübliche  Gedanken 
 quälten,  dehnte  Sie  ihre  Mutterschaft  in  jeden  meiner  Gedanken  aus,  verbarg  sie  in  ihrer 
 Liebe  und  küsste  sie,  so  dass  Ich  meinen  Geist  unter  ihren  mütterlichen  Flügeln  geborgen 
 fühlte,  die  Mich  nie  allein  ließen.  Jeden  meiner  Gedanken  behielt  meine  Mutter,  die  Mich 
 liebte und Mir all ihre mütterliche Fürsorge erwies. 
 Ihre  Mutterschaft  erstreckte  sich  auf  all  meine  Atemzüge  und  Herzschläge;  wenn  mein  Atem 
 und  mein  Herzschlag  von  Liebe  und  Schmerz  erstickt  waren,  eilte  Sie  als  wahre  Mutter 
 herbei,  damit  Ich  nicht  von  der  Liebe  verzehrt  würde  und  um  mein  durchbohrtes  Herz  mit 
 Balsam zu salben. 
 Wenn  Ich  schaute,  wenn  Ich  sprach,  arbeitete,  ging  –  dann  eilte  Sie,  um  meine  Blicke, 
 Worte,  Werke  und  Schritte  in  ihre  Mutterliebe  aufzunehmen,  umkleidete  sie  mit  ihrer 
 mütterlichen Liebe, verbarg sie in ihrem Herzen und handelte als Mutter an Mir. 
 Selbst  in  der  Speise,  die  Sie  Mir  bereitete,  ließ  Sie  ihre  mütterliche  Liebe  fließen,  sodass  Ich 
 beim  Essen  ihre  liebende  Mütterlichkeit  wahrnahm.  Und  was  soll  Ich  dir  darüber  erzählen, 
 wie  viel  Mütterlichkeit  Sie  in  meinen  Leiden  erzeigte?  Es  gab  weder  einen  Schmerz  noch 
 einen Blutstropfen, den Ich vergoss, in denen Ich nicht meine teure Mutter spürte. 
 Nachdem  Sie  als  Mutter  an  Mir  gehandelt  hatte,  nahm  Sie  meine  Leiden  und  mein  Blut  und 
 barg alles in ihrem Mutterherzen, um sie zu lieben und ihre Mutterschaft fortzusetzen. 
 Wer  kann  dir  schildern,  wie  sehr  Sie  Mich  liebte  und  wie  sehr  Ich  Sie  liebte?  Meine  Liebe 
 war  so  groß,  dass  Ich  in  allem,  was  Ich  tat,  nicht  sein  konnte,  ohne  ihre  Mutterschaft 
 gemeinsam  mit  Mir  zu  fühlen;  Ich  kann  sagen,  dass  Sie  eilte,  um  Mich  niemals  allein  zu 
 lassen,  nicht  einmal  in  meinen  Atemzügen,  und  Ich  rief  Sie.  Ihre  Mutterschaft  war  für  Mich 
 ein Bedürfnis, eine Erleichterung, eine Stütze für mein Leben hier unten. 
 Vernimm  nun,  meine  Tochter,  eine  weitere  Überraschung  der  Liebe  deines  Jesus  und 
 unserer  himmlischen  Mutter.  Da  in  allem,  was  sich  zwischen  Mir  und  meiner  Mutter 
 abspielte,  die  Liebe  kein  Hindernis  fand,  strömte  die  Liebe  der  einen  [Person]  in  der  Liebe 
 der anderen, um ein einziges Leben zu bilden. 
 Wollte  Ich  dies  nun  mit  den  Menschen  tun,  würde  Ich  so  viele  Hindernisse, 
 Zurückweisungen  und  Undankbarkeit  finden!  Aber  meine  Liebe  lässt  sich  [trotzdem]  nie 
 aufhalten. 
 Du  sollst  dies  wissen:  wie  meine  unzertrennliche  Mama  ihre  Mutterschaft  inner-  und 
 außerhalb  meiner  Menschheit  ausbreitete,  so  setzte  Ich  Sie  auch  zur  Mutter  eines  jeden 
 Gedankens,  Atemzuges,  Herzschlags,  Wortes  der  Seelen  ein;  Ich  bestätigte  Sie  darin  und 
 ließ ihre Mutterschaft sich in all ihren Werken, Schritten und Leiden erstrecken. 
 Ihre  Mutterschaft  wirkt  sich  überall  aus:  sind  die  Seelen  in  Gefahr,  in  Sünden  zu  fallen,  eilt 
 Sie  herbei  und  bedeckt  sie  mit  ihrer  Mütterlichkeit,  damit  sie  nicht  fallen.  Wenn  sie  gefallen 
 sind,  überlässt  Sie  ihnen  ihre  Mutterschaft  als  Hilfe  und  Verteidigung,  damit  sie  sich  wieder 
 erheben. 
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 Ihre  Mutterschaft  eilt  und  erstreckt  sich  auf  die  Seelen,  die  gut  und  heilig  sein  wollen;  und  als 
 fände  Sie  ihren  Jesus  in  ihnen,  übt  Sie  ihr  Mutteramt  an  ihrem  Intellekt  aus,  lenkt  ihre  Worte, 
 bedeckt und verbirgt sie in ihrer Mutterliebe, um ebenso viele weitere Jesus groß zu ziehen. 
 Ihre  Mutterschaft  zeigt  sich  an  den  Betten  der  Sterbenden.  Indem  Sie  von  den  Ihr  von  Mir 
 verliehenen  Rechten  der  Autorität  als  Mutter  Gebrauch  macht,  sagt  Sie  mit  einem  so 
 zärtlichen  Ton,  dass  Ich  Ihr  nichts  abschlagen  kann,  zu  Mir:  ‚Mein  Sohn,  Ich  bin  Mutter,  und 
 dies sind meine Kinder. Ich muss sie retten. 
 Wenn  Du  Mir  das  nicht  gewährst,  wird  meine  Mutterschaft  dadurch  untergraben, 
 kompromittiert.’  Während  Sie  das  sagt,  bedeckt  Sie  sie  mit  ihrer  Liebe  und  verbirgt  sie  in 
 ihrer Mütterlichkeit, um sie in Sicherheit zu bringen. 
 Meine  Liebe  war  so  groß,  dass  Ich  zu  Ihr  sprach:  ‚Meine  Mutter,  Ich  will,  dass  Du  die  Mutter 
 aller  seiest.  Was  Du  an  Mir  getan  hast,  wirst  Du  an  allen  Geschöpfen  tun.  Deine 
 Mutterschaft  möge  sich  auf  all  ihre  Akte  erstrecken,  sodass  Ich  alle  in  deiner  mütterlichen 
 Liebe bedeckt und verborgen sehe.’ 
 Meine  Mutter  willigte  ein  und  wurde  nicht  nur  als  Mutter  aller  bestätigt,  sondern  darin,  dass 
 Sie  einen  jeden  menschlichen  Akt  mit  ihrer  Mutterliebe  umkleiden  sollte.  Das  war  eine  der 
 größten  Gnaden,  die  Ich  allen  Menschengeschlechtern  erwies.  Doch  wie  viele  Schmerzen 
 werden  meiner  Mutter  zugefügt!  Sie  gehen  so  weit,  ihre  Mutterschaft  nicht  annehmen  zu 
 wollen und sie zu verkennen. 
 Daher  betet  der  ganze  Himmel  und  erwartet  voll  Sehnsucht,  dass  der  Göttliche  Wille 
 bekanntwerde  und  herrsche.  Dann  wird  die  große  Königin  an  den  Kindern  meines  Willens 
 das  tun,  was  Sie  an  ihrem  Jesus  tat,  und  ihre  Mutterschaft  wird  in  ihren  Kindern  lebendig 
 sein. 
 Ich  werde  meinen  eigenen  Platz  in  ihrem  Mutterherzen  dem  überlassen,  der  in  meinem 
 Willen  lebt.  Sie  wird  diese  Seelen  für  Mich  aufziehen,  ihre  Schritte  lenken  und  sie  in  ihrer 
 Mutterschaft  und  Heiligkeit  verbergen.  Man  wird  in  allen  Akten  jener  Seelen  ihre  Mutterliebe 
 und Heiligkeit eingeprägt sehen. 
 Sie  werden  ihre  wahren  Kinder  sein,  die  Mir  in  allem  ähnlich  sind.  O,  wie  sehr  wünschte  Ich, 
 dass  alle  dies  wüssten:  wer  in  meinem  Willen  leben  möchte,  hat  eine  Königin  und  eine 
 mächtige  Mutter,  die  ersetzen  wird,  was  den  Seelen  fehlt  und  sie  auf  ihrem  mütterlichen 
 Schoß großziehen wird. 
 In  allem,  was  sie  tun,  wird  Sie  bei  ihnen  sein,  um  ihre  Akte  nach  den  Ihren  zu  modellieren, 
 sodass  man  erkennen  wird,  dass  es  Kinder  sind,  die  von  der  Mutterliebe  meiner  Mama 
 aufgezogen,  behütet  und  erzogen  worden  sind!  Diese  Kinder  werden  ihr  Glück,  ihre 
 Herrlichkeit und Ehre ausmachen.“ 
 (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 36; 28. Dezember 1938) 
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