
 Czwartek V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 15,9-11) 

 " To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość 
 wasza była pełna. " (J 15, 11) 

 Stworzenie  posiada  doskonałe  szczęście,  tak  by  mogło  dać  ziemskie  szczęście  ludziom. 
 Grzech położył kres tej radości. Wielkie zło duszy, która odchodzi od źródła. Przykład. 

 Krążyłam  wśród  Stworzenia,  aby  śledzić  Akty  Woli  Bożej,  których  Ona  w  nim  dokonywała. 
 Ileż  było  niespodzianek!  Każda  stworzona  rzecz  zawierała  tak  wielką  błogość,  że  wszystko  i 
 wszyscy  byli  szczęśliwi.  Wtedy  mój  zawsze  umiłowany  Jezus,  widząc  mnie  tak  zdumioną, 
 przemówił do mnie pełen dobroci: 
 "Moja  córko,  nasz  Najwyższy  Byt  posiada  źródło  błogości,  dlatego  nie  mogą  z  Niego  wyjść 
 rzeczy  lub  istoty,  które  nie  byłyby  szczęśliwe.  W  ten  sposób  całe  Stworzenie  posiada  taką 
 obfitość  szczęścia,  że  może  dać  doskonałe  szczęście  ziemskie  całej  ziemi.  Dlatego  Adam 
 cieszył się pełnią szczęścia, wszystko spływało na niego strumieniami radości i rozkoszy. 
 W  Nim,  jako,  że  posiadał  Moją  Wolę,  zamknął  morza  zadowolenia,  błogości  i 
 nieskończonych  radości.  Dla  niego,  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  wszystko  było  błogością.  Gdy 
 zgrzeszył i odstąpił od Mojej Woli, odstąpiła od niego radość. 
 Wszystkie  rzeczy  stworzone  wycofały  do  swojego  łona  radości,  które  posiadały,  a 
 człowiekowi  dały  tylko  środki  konieczne,  nie  jak  właścicielowi,  lecz  jak  niewdzięcznemu 
 słudze.  Widzisz  więc,  że  nieszczęście  nie  pochodziło  od  Nas,  ani  nie  mogliśmy  go  dać,  bo 
 go  nie  posiadaliśmy,  a  czego  się  nie  ma,  tego  nie  można  dać.  Tak  więc  to  grzech  zasiał  w 
 człowieku  ziarna  nieszczęścia,  bólu  i  wszelkiego  zła,  które  go  otacza  wewnętrznie  i 
 zewnętrznie.  Potem,  gdy  Niebiańska  Pani  przyszła  na  ziemię,  a  po  niej  Moje  Najświętsze 
 Człowieczeństwo,  całe  stworzenie  zaczęło  świętować,  uśmiechając  się  do  nas  z  radością,  i 
 znów  zaczęło  obsypywać  nas  radościami  i  szczęściem.  Kiedy  wyszliśmy  na  zewnątrz, 
 rzeczy  stworzone  wybiegły  nam  na  spotkanie,  pokłoniły  się  i  obsypały  nas  radościami  i 
 szczęściem.  Słońce  dawało  nam  rozkosze  swego  światła,  cieszyło  nasze  spojrzenie 
 wielością  barw,  radośnie  obdarzało  nas  pocałunkami  miłości,  którą  posiadało,  i  z  czcią 
 rozpościerało się w adoracji pod naszymi krokami. 
 Wiatr  spływał  na  nas  radością  swojej  świeżości  i  swoimi  podmuchami  usuwał  od  Nas 
 zanieczyszczone  powietrze  tak  wieloma  grzechami.  Ptaki  otaczały  nas,  by  zachwycać  nas 
 swoimi  trelami  i  pieśniami.  Jakże  piękną  muzykę  tworzyły  nam,  tak  że  musiałem  im  nawet 
 nakazać, aby oddaliły się ode Mnie i wzleciały w powietrze, aby oddać hołd swemu Stwórcy! 
 Ziemia  zakwitła  pod  moimi  stopami,  aby  Mnie  zachwycić  swoją  wielokwiatową  ozdobą,  a 
 kiedy nakazałem jej, aby nie okazywała Mi tego, była Mi posłuszna. 
 Powietrze  przyniosło  mi  radości  Naszego  wszechmocnego  Tchnienia  -  bo  kiedy  człowiek 
 oddychał,  daliśmy  mu  życie,  obsypując  go  boskimi  radościami  i  rozkoszami;  kiedy 
 oddychałem,  odczuwałem  na  nowo  nasze  radości  i  rozkosze,  których  doświadczyliśmy, 
 stwarzając  człowieka.  Nie  było  więc  rzeczy  stworzonych,  które  nie  chciałyby  wylać  radości, 
 jakie  posiadają,  nie  tylko  po  to,  by  Mi  się  podobać,  ale  by  oddać  Mi  hołd  i  cześć  jako  swemu 



 Stwórcy.  Ofiarowałem  je  Mojemu  Ojcu  w  niebie,  aby  oddać  Mu  chwałę,  cześć,  hołd  i  miłość 
 za  tyle  wspaniałości  i  cudownych  dzieł,  których  dokonaliśmy  w  stworzeniu  z  miłości  do 
 człowieka.  Tak  więc,  Moja  córko,  te  radości  w  rzeczach  stworzonych  nadal  istnieją.  Tak  jak 
 Stworzenie  zostało  przez  Nas  stworzone  z  takim  blaskiem,  z  taką  wspaniałością  i  z  pełnią 
 szczęścia,  tak  też  nic  nie  straciło.  Rzeczywiście,  czekamy  na  Nasze  dzieci,  synów  i  córki 
 Naszej  Woli,  którzy  będą  słusznie  cieszyć  się  radościami  i  ziemskim  szczęściem,  jakie 
 posiada  całe  Stworzenie.  Mógłbym  powiedzieć,  że  nadal  istnieje  z  miłości  do  nich  i  że  istoty 
 ludzkie cieszą się, jeśli nie pełnią szczęścia, to przynajmniej tym, co niezbędne do życia. 
 To,  że  Stworzenie  nadal  istnieje  po  tylu  ludzkich  niewdzięcznościach  i  tylu  przerażających 
 grzechach,  świadczy  o  pewności  Królestwa  Mojej  Woli  na  ziemi;  ponieważ  to  człowiek,  który 
 posiądzie  Moją  Wolę,  uzdolni  się  do  przyjęcia  radości  Stworzenia  i  do  ofiarowania  Nam 
 chwały, miłości i wynagrodzenia za wszystko, co dla niego uczyniliśmy. 
 Stanie  się  zdolny  do  czynienia  wszelkiego  możliwego  i  wyobrażalnego  dobra,  jakie  tylko 
 stworzenie  może  uczynić.  Dlatego  wszystko  sprowadza  się  do  tego,  aby  dusze  posiadały 
 Naszą  Wolę,  bo  to  ona  dała  początek  wszelkiemu  Stworzeniu,  także  i  człowiekowi;  wszystko 
 było  Naszą  Wolą,  wszyscy  żyli  zamknięci  w  Niej  i  znajdowali  w  Niej  to,  czego  pragnęli: 
 Radość,  pokój,  doskonały  porządek,  wszystko  było  do  ich  dyspozycji.  Kiedy  oddalili  się  od 
 źródła  pochodzenia,  wszystkie  rzeczy  zmieniły  swój  wygląd:  Szczęście  zamieniło  się  w  ból, 
 siła  w  słabość,  porządek  w  nieporządek,  pokój  w  wojnę.  Biedny  człowiek  bez  Mojej  Woli! 
 Jest  naprawdę  ślepy,  biedny  paralityk,  a  kiedy  robi  coś  dobrego,  to  wszystko  jest  trudem  i 
 goryczą.  Wszystkie  rzeczy,  jeśli  mogą  być  wyprowadzone  z  tego  źródła,  z  którego  wzięły 
 swój  początek,  znajdują  drogę,  pewny  krok  i  szczęśliwy  rezultat  dzieł  lub  dobra,  którego  się 
 podjęły.  Jeśli  tracą  źródło,  stają  się  pokręcone,  chwiejne,  błądzą  na  ścieżce  i  w  końcu 
 niczego  nie  mogą  osiągnąć,  a  jeśli  nawet  wydaje  im  się,  że  coś  osiągają,  to  jest  to  nędzne  i 
 żałosne. 
 Tak  samo  jest  w  rzeczach  ludzkich:  gdyby  nauczyciel  chciał  uczyć  ucznia  [tylko]  spółgłosek, 
 a  nie  samogłosek,  biedak,  ponieważ  samogłoski  są  w  każdym  słowie  i  we  wszystkich 
 tekstach  pisanych,  od  najmniejszej  do  największej  nauki,  nigdy  nie  nauczyłby  się  czytać.  A 
 gdyby  chciał,  to  byłby  szaleńcem.  Kto  jest  sprawcą  całego  tego  zła?  Oddalenie  od  źródła 
 nauki,  którym  są  samogłoski.  Ach,  moja  córko!  Dopóki  człowiek  nie  powróci  do  swego 
 pochodzenia  i  nie  wejdzie  ponownie  w  Moją  Boską  Wolę,  dopóty  dzieło  mojego  stworzenia 
 będzie  złamane  i  zniekształcone.  Biedny  człowiek,  bez  pierwszych  samogłosek  Mojej 
 Boskiej  Woli!  Choćbym  mu  dawał  światło  i  mówił  do  niego,  nie  zrozumie  Mnie,  bo  brak  mu 
 pochodzenia(źródła)  i  pierwszych  samogłosek,  aby  mógł  odczytać  Moje  nauki  o  Moim  Fiat. 
 Dlatego jest on bez fundamentu, bez podstawy, bez nauczyciela, bez obrony. 
 Jego  bezrozumność  jest  tak  wielka,  że  nawet  nie  zdaje  sobie  sprawy  ze  swego  nędznego 
 stanu.  Dlatego  nie  błaga  o  ponowne  wejście  w  Moją  Wolę,  aby  nauczyć  się  pierwszych 
 samogłosek,  z  którymi  został  stworzony  przez  Boga,  aby  móc  dalej  zdobywać  prawdziwą 
 naukę o niebie i w ten sposób przygotować sobie całe szczęście ziemskie i niebieskie. 

 Dlatego  zawsze  szepczę  do  ucha  jego  serca:  "Moje  dziecko,  wejdź  ponownie  w  Moją  Wolę! 
 Wróć  do  swojego  pochodzenia,  jeśli  chcesz  być  podobna(y)  do  Mnie  i  pragniesz,  abym  cię 
 uznał  za  Mojego  syna,  Moją  córkę".  O,  jakże  boli  mieć  dzieci,  które  nie  są  takie  jak  Ja,  które 
 są nieszlachetne, biedne, zniszczone, nieszczęśliwe - i po co to wszystko? 
 Ponieważ  odrzucili  oni  wielkie  dziedzictwo  Ojca  Niebieskiego,  zmuszając  Mnie  do  płaczu 
 nad  ich  losem.  Córko,  módl  się,  aby  wszyscy  uznawali  Moją  Wolę,  a  ty  uznaj  i  pielęgnuj  Ją, 
 kochaj Ją bardziej niż własne życie i nie pozwól, by choć na chwilę Ona ci umknęła". 
 Bogu niech będą dzięki. Wszystko na chwałę Boga i dla wypełnienia Jego woli. 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 34; 2 sierpnia 1937) 



 Donnerstag der 5. Osterwoche (Joh 15,9-11) 
 „Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird“ 
 (Joh 15,11) 
 Die Schöpfung besitzt die vollkommene Glückseligkeit, sodass sie den Menschen das irdische Glück 
 geben kann. Die Sünde beendete diese Freude. Das große Übel der Seele, die sich vom Ursprung 
 entfernt. Ein Beispiel. 
 Ich machte meine Runden in der Schöpfung, um den Akten des Göttlichen Willens nachzufolgen, die 
 Er in ihr tat. Wie viele Überraschungen gab es da! Jedes erschaffene Ding enthielt eine so große 
 Glückseligkeit, um damit alles und alle glücklich machen zu können. Da sprach mein stets 
 liebenswürdiger Jesus, als Er mich so erstaunt sah, voller Güte zu mir: 
 „Meine Tochter, unser Höchstes Sein besitzt die Quelle der Glückseligkeit, daher konnten aus Uns 
 keine Dinge oder Wesen hervorgehen, die nicht glücklich wären. So besitzt die ganze Schöpfung eine 
 solche Fülle an Glück, dass sie der ganzen Erde vollkommenes irdisches Glück schenken kann. 
 Daher erfreute sich Adam der Fülle des Glücks, alle Dinge ließen Ströme von Freuden und Wonnen 
 auf ihn herabregnen. 
 In seinem Inneren schloss er, da er meinen Willen besaß, Meere der Befriedigung, der Seligkeiten 
 und endlosen Freuden ein. Für ihn war innen und außen alles Glückseligkeit. Als er sündigte und sich 
 meinem Willen entzog, trennte sich die Freude von ihm. 
 Alle geschaffenen Dinge zogen die Freuden, die sie in sich bargen, in ihren Schoß zurück und gaben 
 dem Menschen nur [mehr] die nötigen Mittel, nicht wie einem Eigentümer, sondern wie einem 
 undankbaren Diener. Du siehst also, dass die Unglückseligkeit weder aus Uns hervorging, noch Wir 
 sie geben konnten, da Wir keine besaßen; und was man nicht hat, kann man unmöglich geben. 
 So war es die Sünde, die im Menschen den Samen des Unglücks, des Schmerzes und aller Übel 
 säte, die ihn innerlich und äußerlich umgeben. Als dann die Himmlische Herrin auf die Erde kam und 
 danach meine Heiligste Menschheit, begann die ganze Schöpfung zu feiern, lächelte Uns vor Freude 
 zu und begann erneut, auf Uns Freuden und Glück herabströmen zu lassen. 
 Als Wir ins Freie traten, liefen die geschaffenen Dinge Uns entgegen, verneigten sich und ließen über 
 Uns Freuden und Glück herabkommen. Die Sonne schenkte Uns die Wonnen ihres Lichtes, erfreute 
 unseren Blick mit ihren mannigfaltigen Farben, gab Uns voll Freude die Küsse ihrer Liebe, die sie 
 besaß und breitete sich ehrfürchtig in Anbetung unter unseren Schritten aus. 
 Der Wind regnete auf Uns die Freuden seiner Frische und entfernte mit seinen Windstößen von Uns 
 die faulige Luft so vieler Sünden. Die Vögel umgaben Uns, um Uns mit ihren Trillern und Liedern zu 
 erfreuen. Wie viel schöne Musik machten sie Uns, sodass Ich ihnen sogar befehlen musste, sich von 
 Mir zu entfernen und in die Luft aufzufliegen, um ihrem Schöpfer zu huldigen! 
 Die Erde erblühte unter meinen Schritten, um Mich mit ihrem großen Blumenschmuck zu erfreuen, 
 und als Ich ihr befahl, Mir keine derartige Bezeigung zu machen, gehorchte sie Mir. 
 Die Luft brachte Mir die Freuden unseres allmächtigen Atems – denn wenn der Mensch atmete, dann 
 schenkten Wir ihm Leben, indem Wir ihn mit göttlichen Freuden und Wonnen überhäuften; wenn Ich 
 atmete, fühlte Ich unsere Freuden und Wonnen erneuert, die Wir bei der Erschaffung des Menschen 
 erfuhren. 
 So gab es keine geschaffenen Dinge, die nicht die Freuden, die sie besaßen, ausströmen lassen 
 wollten, nicht nur um Mich zu beglücken, sondern um Mir als ihrem Schöpfer Huldigung und Ehre 
 darzubringen. Ich opferte sie meinem Vater im Himmel auf, um Ihm die Herrlichkeit, Ehre, Huldigung 
 und Liebe für so viel Pracht und wunderbare Werke zu geben, die Wir in der Schöpfung aus Liebe 
 zum Menschen vollbracht hatten. 
 Nun, meine Tochter, diese Freuden in den geschaffenen Dingen existieren immer noch. Wie die 
 Schöpfung von Uns mit solchem Glanz, solcher Pracht und mit der Fülle des Glücks gemacht wurde, 
 so hat sie nichts verloren. Wir warten nämlich auf unsere Kinder, die Söhne und Töchter unseres 
 Willens, die mit Recht die Freuden und irdische Glückseligkeit genießen werden, welche die ganze 
 Schöpfung besitzt. 
 Ich könnte sagen, dass sie aus Liebe zu diesen immer noch existiert, und die Menschen – wenn auch 
 nicht die Fülle des Glücks – so doch wenigstens die lebensnotwendigen Dinge genießen. 
 Dass die Schöpfung nach so viel menschlicher Undankbarkeit und so vielen schaudererregenden 
 Sünden immer noch existiert, spricht von der Gewissheit des Reiches meines Willens auf Erden; es 



 wird nämlich der Mensch, der meinen Willen besitzt, sich befähigen, die Freuden der Schöpfung zu 
 empfangen und Uns die Herrlichkeit, Liebe und Vergeltung für all das darzubringen, was Wir für ihn 
 getan haben. 
 Er wird fähig werden, alles mögliche und vorstellbare Gute zu wirken, das ein Geschöpf nur tun kann. 
 Daher kommt alles darauf an, dass die Seelen unseren Willen besitzen, denn dies war der Ursprung 
 der ganzen Schöpfung, einschließlich des Menschen: alles war unser Wille, alle lebten 
 eingeschlossen in Ihm und fanden in Ihm, was sie wollten: Freuden, Friede, vollkommene Ordnung, 
 alles stand zu ihrer Verfügung. 
 Als sie vom Ursprung abgerückt waren, veränderten alle Dinge ihr Aussehen: Das Glück verwandelte 
 sich in Schmerz, die Stärke in Schwachheit, die Ordnung in Unordnung, der Friede in Krieg. Armer 
 Mensch ohne meinen Willen! Er ist der wahrhaft Blinde, der arme Gelähmte, und wenn er etwas 
 Gutes tut, dann ist alles Mühsal und Bitterkeit. 
 Alle Dinge finden, wenn sie sich vom Ursprung her ableiten lassen, aus dem sie ihre Existenz hatten, 
 den Weg, den festen Schritt und den glücklichen Ausgang der Werke oder des Guten, die sie 
 unternommen haben. Wenn sie den Ursprung verlieren, werden sie verdreht, schwanken, verirren 
 sich auf dem Weg und können schließlich nichts bewirken; und wenn sie scheinbar etwas bewirken, 
 dann ist es armselig und mitleiderregend. 
 Auch in den menschlichen Dingen ist es so: wollte der Lehrer dem Schüler [nur] die Konsonanten und 
 nicht die Vokale beibringen, so würde der Ärmste, da es in jedem Wort und in allen Schrifttexten, von 
 der geringsten bis zur höchsten Wissenschaft, Selbstlaute gibt, nie lesen lernen. Und wenn er es 
 wollte, würde er verrückt werden. 
 Wer hat all dieses Übel verursacht? Die Entfernung vom Ursprung der Wissenschaft, welche die 
 Vokale sind. Ach, meine Tochter! Solang der Mensch nicht zu seinem Ursprung zurückkehrt und nicht 
 wieder in meinen Göttlichen Willen eintritt, wird das Werk meiner Schöpfung zerbrochen und entstellt 
 sein. Armer Mensch, ohne die ersten Vokale meines Göttlichen Willens! 
 Wie viel Licht Ich ihm auch verleihen und zu ihm sprechen mag, so wird er Mich nicht verstehen, weil 
 ihm der Ursprung und die ersten Vokale fehlen, um meine Lehren über mein Fiat lesen zu können. 
 Daher ist er ohne Grundlage, ohne Fundament, ohne Lehrer, ohne Verteidigung. So groß ist sein 
 Schwachsinn, dass er seinen armseligen Zustand nicht [einmal] erkennt. 
 Deshalb fleht er auch nicht darum, wieder in meinen Willen einzutreten, um die ersten Vokale zu 
 lernen, mit denen er von Gott erschaffen worden war, um sich die wahre Himmelswissenschaft weiter 
 aneignen zu können und sich so sein ganzes irdisches und himmlisches Glück zu bereiten. 
 Deshalb flüstere Ich stets ans Ohr seines Herzens: ‚Mein Kind, tritt wieder in meinen Willen ein! 
 Komm zurück zu deinem Ursprung, wenn du Mir ähnlich sein willst und wünschst, dass Ich dich als 
 meinen Sohn, meine Tochter anerkenne.‘ O wie schmerzt es, Kinder zu haben, die Mir nicht ähnlich 
 sind, die unedel, arm, heruntergekommen, unglücklich sind – und warum all das? 
 Weil sie das große Erbe des Himmlischen Vaters zurückgewiesen haben und Mich zwingen, über ihr 
 Los zu weinen. Tochter, bete, dass alle meinen Willen anerkennen, und du, anerkenne und schätze 
 Ihn, liebe Ihn mehr als dein eigenes Leben und lasse Ihn dir auch nicht einen Augenblick lang 
 entgehen.“ 
 Dank sei Gott. Alles zur Ehre Gottes und zur Erfüllung seines Willens. (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 34; 2. August 1937) 


