
 Wtorek II Tydzień Okresu Wielkanocnego (J 3, 7-15) 

 Nie  dziw  się,  że  powiedziałem  ci:  Trzeba  wam  się  powtórnie  narodzić.  8  Wiatr  4  wieje  tam, 
 gdzie  chce,  i  szum  jego  słyszysz,  lecz  nie  wiesz,  skąd  przychodzi  i  dokąd  podąża.  Tak  jest  z 
 każdym,  który  narodził  się  z  Ducha».  9  W  odpowiedzi  rzekł  do  Niego  Nikodem:  «Jakżeż  to 
 się  może  stać?»  10  Odpowiadając  na  to  rzekł  mu  Jezus:  «Ty  jesteś  nauczycielem  Izraela,  a 
 tego  nie  wiesz?  11  Zaprawdę,  zaprawdę,  powiadam  ci,  że  to  mówimy,  co  wiemy,  i  o  tym 
 świadczymy,  cośmy  widzieli,  a  świadectwa  naszego  5  nie  przyjmujecie.  12  Jeżeli  wam  mówię 
 o  tym,  co  jest  ziemskie,  a  nie  wierzycie,  to  jakżeż  uwierzycie  temu,  co  wam  powiem  o 
 sprawach  niebieskich?  6  13  I  nikt  nie  wstąpił  do  nieba,  oprócz  Tego,  który  z  nieba  zstąpił  - 
 Syna Człowieczego. 
 14  A  jak  Mojżesz  wywyższył  węża  na  pustyni  7  ,  tak  potrzeba,  by  wywyższono  7  Syna 
 Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne  8  . 

 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie 
 narodzić. (J 3,7) 

 Kiedy  byłam  w  swoim  zwykłym  stanie,  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  pozwolił  (się)  zobaczyć, 
 jak  z  wnętrza  Jego  Najświętszego  Człowieczeństwa  wyszły  wszystkie  stworzenia,  i  pełen 
 czułości przemówił do mnie: 
 "Moja  córko,  kontempluj  wielki  Cud  Wcielenia.  Kiedy  zostałem  poczęty  i  ukształtowało  się 
 Moje  Człowieczeństwo,  sprawiłem,  że  wszystkie  stworzenia  odrodziły  się  we  Mnie.  Tak  więc 
 w  Moim  człowieczeństwie,  gdy  odradzali  się  we  Mnie,  przyjmowałem  wszystkie  różne  ich 
 akty, w Moim Duchu zamykałem każdą myśl stworzeń, dobrą i złą. 
 Tych  dobrych  umocniłem  w  dobru,  otoczyłem  ich  Moją  Łaską,  ogarnąłem  Moim  światłem, 
 aby  odrodzeni  w  świętości  Mojego  Ducha,  mogli  być  godną  cząstką  Mojej  Inteligencji.  Za 
 tych  złych  zadośćuczyniłem,  odpokutowałem,  pomnożyłem  Moje  Myśli  w  nieskończoność, 
 aby oddać Ojcu chwałę za każdą myśl stworzenia. 
 W  Moich  spojrzeniach,  w  Moich  słowach,  w  Moich  dłoniach,  w  Moich  stopach,  a  nawet  w 
 Moim  Sercu,  zawarłem  spojrzenia,  słowa,  dzieła,  kroki,  serca  wszystkich  i  odrodzone  we 
 Mnie,  wszystko  zostało  zatwierdzone  w  Świętości  Mojego  człowieczeństwa,  wszystko 
 zostało przywrócone, a za każde przewinienie doznawałem szczególnego bólu. 
 Potem,  sprawiwszy,  że  wszyscy  ludzie  narodzili  się  na  nowo  we  Mnie,  nosiłem  ich  w  sobie 
 przez  całe  Moje  Życie,  a  czy  wiesz,  kiedy  ich  zrodziłem?  Zrodziłem  ich  na  krzyżu,  na  łożu 
 Mego najcięższego bólu, w straszliwych konwulsjach, w ostatnim tchnieniu Mego życia. 
 A  kiedy  umarłem,  narodzili  się  do  nowego  życia,  wszyscy  zapieczętowani  i  naznaczeni 
 całym  dorobkiem  Mojego  Człowieczeństwa.  Nie  zadowalając  się  tylko  ich  odrodzeniem, 
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 dałem  każdemu  z  nich  wszystko,  co  uczyniłem,  aby  ich  bronić  i  zapewnić  im 
 bezpieczeństwo. 
 Czy  widzisz,  jaką  świętość  zawiera  w  sobie  człowiek?  Świętość  Mojego 
 Człowieczeństwa  nigdy  nie  mogłaby  zrodzić  niegodnych  dzieci,  które  są  do  Mnie 
 niepodobne.  Dlatego  tak  bardzo  kocham  człowieka,  ponieważ  narodził  się  ze  Mnie;  ale 
 człowiek  jest  zawsze  niewdzięczny  i  dochodzi  do  tego,  że  źle  ocenia  Ojca  ,  który  sprawił, 
 że narodził się z tak wielką miłością i bólem". 
 Potem  ukazał  się  cały  w  płomieniach,  a  Jezus  został  spalony  i  pochłonięty  w  tych 
 płomieniach  i  nie  było  go  już  widać,  tylko  więcej  ognia,  ale  potem  zobaczyłam,  że  narodził 
 się  na  nowo  i  jeszcze  raz  został  pochłonięty  w  ogniu.  Potem  dodał:  "Córko  Moja,  płonę, 
 miłość  Mnie  pochłania;  tak  wielka  jest  miłość,  tak  wielkie  są  płomienie,  które  Mnie 
 pochłaniają, że umieram z miłości do każdego stworzenia. 
 Nie  umarłem  tylko  z  powodu  cierpień,  ale  te  śmierci  z  miłości  są  nieustanne,  a  jednak 
 nie ma nikogo, kto by Mi dał swoją miłość dla pokrzepienia." 
 (Księga Nieba, tom 13; 16 października 1921) 

 Dienstag der 2. Osterwochen (Joh 3,7-15) 
 „Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden“ (Joh 3,7) 
 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  ließ  sich  mein  stets  liebenswürdiger 
 Jesus  blicken,  wie  aus  dem  Inneren  seiner  heiligsten  Menschheit  alle  Geschöpfe 
 herauskamen, und voller Zärtlichkeit sprach Er zu mir: 
 „Meine  Tochter,  betrachte  das  große  Wunder  der  Menschwerdung.  Als  Ich  empfangen  wurde 
 und  meine  Menschheit  gebildet  wurde,  ließ  Ich  alle  Geschöpfe  in  Mir  wiedergeboren  werden. 
 So  nahm  Ich  in  meiner  Menschheit,  während  sie  in  Mir  wiedergeboren  wurden,  alle  ihre 
 verschiedenen  Akte  wahr,  in  meinem  Geist  schloss  Ich  jeden  Gedanken  der  Geschöpfe  ein, 
 gute und böse. 
 Die  guten  bestärkte  Ich  im  Guten,  umgab  sie  mit  meiner  Gnade,  umhüllte  sie  mit  meinem 
 Licht,  damit  sie,  in  der  Heiligkeit  meines  Geistes  wiedergeboren,  würdiger  Teil  meiner 
 Intelligenz  sein  könnten.  Für  die  bösen  leistete  Ich  Wiedergutmachung,  tat  Ich  Buße, 
 vervielfältigte  meine  Gedanken  ins  Unendliche,  um  dem  Vater  die  Verherrlichung  für  jeden 
 geschöpflichen Gedanken zu geben. 
 In  meinen  Blicken,  in  meinen  Worten,  in  meinen  Händen,  in  meinen  Füßen  und  sogar  in 
 meinem  Herzen  enthielt  Ich  die  Blicke,  die  Worte,  die  Werke,  die  Schritte,  die  Herzen  von 
 jedem,  und  in  Mir  wiedergeboren,  blieb  alles  in  der  Heiligkeit  meiner  Menschheit  bestätigt, 
 alles wurde wiederhergestellt und für jede Beleidigung erlitt Ich einen besonderen Schmerz. 
 Dann,  nachdem  Ich  die  Menschen  alle  in  Mir  wiedergeboren  werden  ließ,  trug  Ich  sie  die 
 ganze  Zeit  meines  Lebens  in  Mir,  und  weißt  du,  wann  Ich  sie  zur  Welt  brachte?  Ich  brachte 
 sie  am  Kreuz  zur  Welt,  auf  dem  Bett  meiner  bittersten  Schmerzen  unter  schrecklichen 
 Krämpfen, beim letzten Atemzug meines Lebens. 
 Und  als  Ich  starb,  wurden  sie  zum  neuen  Leben  geboren,  alle  gesiegelt  und  gekennzeichnet 
 mit  dem  ganzen  Wirken  meiner  Menschheit.  Nicht  zufrieden  damit,  sie  wiedergeboren 
 werden  zu  lassen,  gab  Ich  jedem  von  ihnen  alles,  was  Ich  getan  hatte,  um  sie  verteidigt  und 
 sicher zu bewahren. 
 Siehst  du,  welche  Heiligkeit  der  Mensch  enthält?  Die  Heiligkeit  meiner  Menschheit  konnte 
 nie  unwürdige  Kinder  zur  Welt  bringen,  die  Mir  unähnlich  sind.  Deshalb  liebe  Ich  den 
 Menschen  so  sehr,  weil  er  aus  Mir  geboren  ist;  doch  der  Mensch  ist  stets  undankbar  und 
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 erreicht  den  Punkt,  den  Vater  zu  verkennen,  der  ihn  mit  so  viel  Liebe  und  Schmerz  geboren 
 hat werden lassen.” 
 Danach  zeigte  Er  sich  ganz  in  Flammen,  und  Jesus  wurde  in  diesen  Flammen  verbrannt  und 
 verzehrt  und  war  nicht  mehr  zu  sehen,  man  sah  nur  mehr  Feuer,  doch  dann  sah  ich  Ihn 
 wiedergeboren  werden,  und  Er  wurde  ein  weiteres  Mal  im  Feuer  verzehrt.  Danach  fügte  Er 
 hinzu:  „Meine  Tochter,  Ich  brenne,  die  Liebe  verzehrt  Mich;  so  groß  ist  die  Liebe,  sind  die 
 Flammen, die Mich verzehren, dass Ich aus Liebe zu jedem Geschöpf sterbe. 
 Ich  starb  nicht  nur  an  den  Leiden,  sondern  die  Tode  der  Liebe  sind  andauernd,  und  doch  gibt 
 es  niemand,  der  Mir  zur  Erfrischung  seine  Liebe  schenken  würde.”  (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  13; 
 16. Oktober 1921) 
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