
 Wtorek w Oktawie Wielkanocy (Mt 28, 8-15) 

 ... "  Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią  i wielką 
 radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.A oto Jezus stanął 

 przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za 
 nogi i oddały Mu pokłon.  " (Mt 28, 8. 9). 

 ...  "Jezu,  moja  miłości,  jakie  to  były  szczęśliwe  czasy!  Szczęśliwsi  ci  ludzie,  którzy  -  gdyby 
 tylko chcieli - mogli zbliżyć się do Ciebie, porozmawiać z Tobą i pozostać z Tobą!". 
 Na  co  Jezus  odpowiedział:  "Ach,  córko  moja,  prawdziwe  szczęście  przynosi  Moja  Wola, 
 tylko  Ona  zamyka  w  duszy  wszystkie  skarby,  a  czyniąc  siebie  koroną  wokół  duszy, 
 ustanawia  ją  Królową  prawdziwego  szczęścia.  Tylko  te  dusze  będą  królowymi  Mojego  tronu, 
 ponieważ pochodzą z Mojej Woli. 
 Prawdą  jest,  że  ci  ludzie  nie  byli  szczęśliwi,  że  wielu  z  nich  widziało  Mnie,  ale  Mnie  nie 
 rozpoznawało,  ponieważ  Moja  Wola  nie  zamieszkiwała  w  nich  jako  centrum  życia;  dlatego, 
 choć  Mnie  widzieli,  pozostawali  nieszczęśliwi,  a  tylko  ci,  którzy  otrzymali  łaskę  przyjęcia  w 
 swoich  sercach  zarodka  Mojej  Woli,  dysponowali  się  na  przyjęcie  łaski  oglądania  Mnie,  jako 
 Zmartwychwstałego. 
 Cudem  Mojego  Odkupienia  było  Zmartwychwstanie,  które  -  bardziej  niż  jaśniejące  słońce  - 
 ukoronowało  Moje  Człowieczeństwo  i  sprawiło,  że  nawet  Moje  najmniejsze  akty  zajaśniały 
 blaskiem  i  takim  cudem,  że  niebo  i  ziemia  zdumiewały  się;  Zmartwychwstanie  będzie 
 początkiem,  fundamentem  i  wypełnieniem  wszystkich  dóbr,  a  także  koroną  i  chwałą 
 wszystkich błogosławionych. 
 Moje  Zmartwychwstanie  jest  prawdziwym  słońcem,  które  w  godny  sposób  wysławia  Moje 
 Człowieczeństwo,  jest  słońcem  religii  katolickiej  i  prawdziwą  chwałą  każdego  chrześcijanina; 
 bez Zmartwychwstania byłoby ono, jak niebo bez słońca, bez ciepła i życia. 
 Tak  więc  Moje  Zmartwychwstanie  jest  symbolem  dusz,  które  będą  tworzyć  świętość  w 
 Mojej  Woli;  święci  minionych  wieków  są  symbolem  Mojego  Człowieczeństwa;  chociaż  byli 
 oddani,  nie  mieli  stałego  sposobu  działania  w  Mojej  Woli,  dlatego  nie  otrzymali  odcisku 
 Słońca  Mojego  Zmartwychwstania,  ale  odcisk  dzieł  Mojego  Człowieczeństwa  przed 
 Zmartwychwstaniem  ;  dlatego  będzie  ich  wielu,  jak  gwiazd,  będą  tworzyli  piękną  ozdobę  na 
 niebie  Mojego  Człowieczeństwa;  ale  świętych  życia  w  Mojej  Woli,  którzy  symbolizują  Moje 
 Zmartwychwstałe Człowieczeństwo, będzie niewielu. 
 Rzeczywiście,  wiele  tłumów  i  ogromna  liczba  ludzi  widziała  Moje  Człowieczeństwo  przed 
 śmiercią,  ale  Moje  Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo  widzieli  nieliczni,  tylko  ci,  którzy 
 wierzyli  i  byli  najlepiej  predysponowani  i  Ja  mógłbym  powiedzieć,  że  tylko  ci,  którzy  mieli  w 
 sobie  zarodek  Mojej  Woli;  w  przeciwnym  razie  zabrakłoby  im  niezbędnego  wzroku,  aby 
 mogli  oglądać  Moje  Chwalebne  i  Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo,  a  tym  samym  być 
 widzami Mojego Wstąpienia do Nieba. 
 Moje  zmartwychwstanie  symbolizuje  świętych,  którzy  żyją  w  Mojej  Woli.  Jest  to  słuszne, 
 ponieważ  każdy  czyn,  każde  słowo,  każdy  krok  itd.,  który  dokonuje  się  w  Mojej  Woli,  jest 
 boskim  Zmartwychwstaniem,  które  otrzymuje  dusza,  jest  pieczęcią  chwały,  która  zostaje  na 
 niej odciśnięta. 
 Jest  to  wyjście  z  siebie,  aby  wejść  do  Boskości,  gdzie  ukrywa  się  w  jaśniejącym  Słońcu 
 Mojej  Woli  i  tam  kocha,  pracuje  i  myśli.  Któż  mógłby  się  dziwić,  gdyby  dusza  pozostała 
 całkowicie  zmartwychwstała  i  stała  się  jednym  ze  słońcem  Mojej  Chwały  i  symbolizowała  dla 

 1 



 Mnie  Moje  Zmartwychwstałe  Człowieczeństwo?  Ale  niewielu  jest  takich,  którzy  się  do  tego 
 dysponują, gdyż dusze, nawet w świętości, pragną czegoś jako swojego dobra. 
 Natomiast  świętość  życia  w  Mojej  Woli  nie  ma  nic,  nic  własnego,  lecz  jest  całkowicie  z  Boga, 
 i  aby  dusze  mogły  się  dysponować  do  oderwania  się  od  własnych  dóbr,  potrzeba  zbyt  wiele; 
 dlatego dusze te nie będą liczne. 
 Ty  nie  jesteś  wśród  wielu,  lecz  wśród  niewielu;  bądź  więc  zawsze  czujna  na  wezwanie  i  na 
 swój nieustanny lot. 

 (z Księgi Nieba, tom 12; 15 kwietnia 1919) 

 Dienstag der Osteroktav (Mt 28,8-15) 

 … „Verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu 
 seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen 
 entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder 
 und umfassten seine Füße“ (Mt 28,8+9) 
 … „Jesus, meine Liebe, welch glückliche Zeiten waren dies! Glücklicher jene Leute, die – 
 wenn sie es nur wollten – sich Dir nähern, mit Dir sprechen und bei Dir bleiben konnten!“ 
 Darauf Jesus: „Ach, meine Tochter, die wahre Glückseligkeit bringt mein Wille mit sich, nur 
 Er schließt alle Schätze in der Seele ein, und indem Er sich selbst zur Krone um die Seele 
 macht, setzt Er sie zur Königin der wahren Glückseligkeit ein. Nur diese Seelen werden die 
 Königinnen meines Thrones sein, weil sie aus meinem Willen hervorgehen. 
 Es ist wohl wahr, dass jene Leute nicht glücklich waren, dass viele Mich sahen, aber Mich 
 nicht erkannten, weil mein Wille in ihnen nicht seinen Wohnsitz als Mittelpunkt des Lebens 
 hatte; daher verblieben sie, obwohl sie Mich sahen, unglücklich, und nur jene, die die Gnade 
 erhielten, in ihren Herzen den Keim meines Willens zu empfangen, disponierten sich für die 
 Gnade, Mich als Auferstandenen zu sehen. 
 Nun, das Wunder meiner Erlösung war die Auferstehung, die – mehr als eine glänzende 
 Sonne – meine Menschheit krönte und auch meine kleinsten Akte mit einem Glanz und 
 solchem Wunder erstrahlen ließ, dass Himmel und Erde staunten; die Auferstehung wird 
 Anfang, Fundament und Erfüllung aller Güter, sowie die Krone und Glorie aller Seligen sein. 
 Meine Auferstehung ist die wahre Sonne, die in würdiger Weise meine Menschheit 
 verherrlicht, sie ist die Sonne der katholischen Religion und die wahre Ehre jedes Christen; 
 ohne Auferstehung wäre es wie ein Himmel ohne Sonne, ohne Wärme und Leben. 
 Nun, meine Auferstehung ist das Symbol der Seelen, die die Heiligkeit in meinem Willen 
 bilden werden; die Heiligen der vergangenen Jahrhunderte sind Symbol meiner Menschheit; 
 obwohl sie ergeben waren, hatten sie keine beständige Handlungsweise in meinem Willen, 
 empfingen also nicht die Prägung der Sonne meiner Auferstehung, sondern die Prägung der 
 Werke meiner Menschheit vor der Auferstehung; es werden daher viele sein, gleichsam als 
 Sterne werden sie einen schönen Schmuck am Himmel meiner Menschheit bilden; aber die 
 Heiligen des Lebens in meinem Willen, die meine auferstandene Menschheit symbolisieren, 
 werden wenige sein. 
 In der Tat sahen viele Menschenmassen und Unmengen von Leuten meine Menschheit, 
 bevor Ich starb, aber meine auferstandene Menschheit sahen wenige, nur die Glaubenden, 
 und die am besten disponiert waren, und Ich könnte sagten, nur jene, die den Keim meines 
 Willens in sich enthielten; denn ansonsten hätte ihnen die notwendige Sicht gefehlt, um 
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 meine glorreiche und auferstandene Menschheit schauen zu können, und somit Zuschauer 
 meines Aufstiegs zum Himmel zu sein. 
 Meine Auferstehung nun versinnbildlicht die Heiligen, die in meinem Willen leben. Dies 
 zurecht, weil jeder Akt, jedes Wort, jeder Schritt, usw., der in meinem Willen vollbracht wird, 
 eine göttliche Auferstehung ist, die die Seele empfängt, eine Prägung der Glorie, die ihr 
 aufgedrückt wird. 
 Es ist ein Herausgehen aus sich selbst, um in die Gottheit einzutreten, wo sie sich in der 
 glänzenden Sonne meines Willens verbirgt und dort liebt, wirkt und denkt. Wen sollte es 
 wundern, wenn die Seele gänzlich auferstanden und eins geworden mit der Sonne meiner 
 Glorie bleibt und für Mich meine auferstandene Menschheit symbolisiert? Aber wenige sind 
 es, die sich dazu disponieren, weil die Seelen, selbst in der Heiligkeit, etwas als ihr eigenes 
 Gut wollen. 
 Die Heiligkeit des Lebens in meinem Willen hingegen hat nichts, gar nichts eigenes, sondern 
 sie ist ganz von Gott, und damit sich die Seelen dafür disponieren, sich von den eigenen 
 Gütern loszuschälen, braucht es zu viel; daher werden diese Seelen nicht zahlreich sein. 
 Du bist nicht bei der Anzahl der vielen, sondern der wenigen; sei deswegen stets 
 aufmerksam auf den Anruf und auf deinen beständigen Flug.“ (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 12; 
 15. April 1919) 
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