
 Piątek III tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 52-59) 

 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać  [swoje] ciało do spożycia?» 
 53  Rzekł  do  nich  Jezus:  «Zaprawdę,  zaprawdę,  powiadam  wam:  Jeżeli  nie  będziecie  spożywali  Ciała 
 Syna  Człowieczego  i  nie  będziecie  pili  Krwi  Jego,  nie  będziecie  mieli  życia  w  sobie.  54  Kto  spożywa 
 moje  Ciało  i  pije  moją  Krew,  ma  życie  wieczne,  a  Ja  go  wskrzeszę  w  dniu  ostatecznym.  55  Ciało  moje 
 jest  prawdziwym  pokarmem,  a  Krew  moja  jest  prawdziwym  napojem.  56  Kto  spożywa  moje  Ciało  i 
 Krew  moją  pije,  trwa  we  Mnie,  a  Ja  w  nim.  57  Jak  Mnie  posłał  żyjący  Ojciec,  a  Ja  żyję  przez  9  Ojca, 
 tak  i  ten,  kto  Mnie  spożywa,  będzie  żył  przeze  Mnie.  58  To  jest  chleb,  który  z  nieba  zstąpił  -  nie  jest  on 
 taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 

 "Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja 
 jest prawdziwie napojem" (J 6, 55) 

 Towarzyszyłam  mojemu  cierpiącemu  Jezusowi  w  godzinach  Jego  najbardziej 
 gorzkiej  męki,  zwłaszcza  wtedy,  gdy  Żydzi  przyprowadzili  Go  przed  Piłata  i  oskarżyli 
 Go  przed  nim;  Piłat  jednak  nie  zadowolił  się  prostymi  zarzutami  i  przesłuchał  Go 
 ponownie, aby znaleźć wystarczający powód do skazania Go lub uwolnienia. 
 Wtedy  Jezus  podjął  w  moim  wnętrzu  swoją  dyskusję  i  powiedział  do  mnie:  "Córko 
 moja,  wszystko  w  Moim  życiu  jest  pełne  głębokich  tajemnic  i  wzniosłych  nauk,  w 
 których człowiek powinien się przeglądać, aby Mnie naśladować. 
 Chcę,  abyś  wiedziała,  że  pycha  Żydów  była  tak  wielka  -  zwłaszcza  w  ich  obłudnej 
 świętości,  którą  pozorowali  i  dlatego  uważano  ich  za  ludzi  uczciwych  i  sumiennych  - 
 że  sądzili,  iż  Piłat  musi  im  uwierzyć,  przedstawiając  Mnie  i  mówiąc,  że  uważają  Mnie 
 za  winnego  i  godnego  śmierci,  i  że  musi  Mnie  skazać,  nie  poddając  ich  żadnym 
 przesłuchaniom,  tym  bardziej  że  mieli  do  czynienia  z  pogańskim  sędzią,  który  nie 
 znał  Boga  ani  sumienia.  Bóg  jednak  postanowił  inaczej,  aby  ich  poniżyć  i  pouczyć 
 zwierzchników,  aby,  jakkolwiek  dobrzy  i  święci  wydają  się  ci,  którzy  obciążają 
 biednego  oskarżonego,  nie  wierzyli  im  lekkomyślnie,  lecz  niejako  wprowadzali  ich  w 
 zakłopotanie  przez  liczne  przesłuchania,  aby  się  przekonać,  czy  oskarżenie 
 odpowiada  prawdzie,  czy  też  pod  pozorem  dobroci  nie  wkradła  się  do  ich  serc 
 zazdrość  lub  niechęć  albo  chęć  zdobycia  stanowiska  lub  pożądanych  godności  od 
 przełożonego.  Po  bliższym  przyjrzeniu  się  poznaje  się  te  osoby,  stają  się  przez  to 
 zdezorientowane  i  okazuje  się,  że  nie  można  mieć  do  nich  zaufania;  a  ponieważ 
 widzą,  że  nie  są  doceniane,  porzucają  myśl  o  ubieganiu  się  o  stanowiska  lub 
 oskarżaniu innych. 
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 Jak  wielką  szkodę  wyrządzają  ci,  którzy  są  na  wysokich  stanowiskach,  gdy  z 
 zamkniętymi  oczami  ufają  w  udawaną  dobroć,  a  nie  w  wypróbowaną  cnotę,  i 
 stawiają  na  stanowisku  lub  dają  posłuch  temu,  kto  oskarża  bliźniego  o  jakąś  winę! 
 Jakież  to  było  upokorzenie  dla  Żydów,  gdy  Piłat  nie  uwierzył  im  łatwo  i  musieli  znieść 
 tak  wiele  przesłuchań!  A  gdy  potem  poddał  się  i  potępił  Mnie,  to  nie  dlatego,  że  im 
 uwierzył  ale  pod  przymusem  aby  nie  stracić  swojej  pozycji.  Tak  ich  to 
 zdezorientowało,  że  całkowite  zagubienie  i  głębokie  upokorzenie  pozostało,  jak 
 piętno  na  ich  czołach,  tym  bardziej  że  u  pogańskiego  sędziego  odkryli  więcej 
 uczciwości  i  sumienia  niż  u  siebie.  Jakże  niezbędna  i  sprawiedliwa  jest  ta  kontrola! 
 Rzuca  światło  na  sprawę,  wprowadza  pokój  u  naprawdę  dobrych  i  zamęt  u  złych. 
 Gdy  Piłat  chciał  mnie  przesłuchać  i  zapytał  mnie:  "  Ty  jesteś  królem?  A  gdzie  jest 
 twoje  królestwo?",  chciałem  udzielić  mu  kolejnej  wzniosłej  lekcji  i  powiedziałem:"Ja 
 jestem  królem",  a  chciałem  powiedzieć:  "Czy  wiesz,  jakie  jest  Moje  Królestwo?  Moje 
 królestwo  to  Moje  boleści,  Moja  krew,  Moje  cnoty:  to  jest  prawdziwe  królestwo, 
 którego nie posiadam na zewnątrz, ale w sobie. 
 To,  co  człowiek  posiada  na  zewnątrz,  nie  jest  prawdziwym  królestwem  ani 
 bezpiecznym  panowaniem,  ponieważ  wszystko,  co  nie  jest  w  człowieku,  może 
 zostać  zabrane  i  przywłaszczone,  a  człowiek  jest  zmuszony  do  pozostawienia  tego 
 za  sobą;  ale  tego,  co  jest  wewnątrz,  nikt  nie  może  mu  odebrać;  panowanie  będzie 
 wiecznie w jego wnętrzu. 
 Nie  czynię  tego  tak,  jak  inni  królowie,  którzy  pozwalali  narodom  żyć  na  uboczu  i  w 
 niepewności, a czasem nawet pozwalali im głodować. 
 Ja  nie!  Wzywam  moje  narody,  aby  zamieszkały  w  komnatach  Moich  ran, 
 wzmocnione  i  chronione  Moimi  bólami,  przesiąknięte  Moją  krwią,  nasycone  Moim 
 ciałem  -  i  tylko  to  jest  prawdziwym  królowaniem.  Wszystkie  inne  królestwa  są 
 królestwami  niewoli,  niebezpieczeństw  i  śmierci,  ale  w  moim  królestwie  jest 
 prawdziwe  życie.  Ileż  wzniosłych  nauk,  ileż  głębokich  tajemnic  kryje  się  w  moich 
 słowach!  Każda  dusza  w  cierpieniu  i  bólu,  gdy  jest  upokorzona  i  opuszczona  przez 
 wszystkich,  a  praktykuje  prawdziwe  cnoty,  musiałaby  powiedzieć  sobie:  "To  jest  moje 
 królestwo,  które  nie  podlega  zepsuciu,  nikt  nie  może  mi  go  odebrać  ani  go  dotknąć, 
 ale  moje  królestwo  jest  wieczne  i  boskie,  podobne  do  królestwa  mojego  słodkiego 
 Jezusa;  moje  bóle  i  cierpienia  utwierdzają  mnie  w  tym  i  czynią  moje  królestwo 
 jeszcze  silniejszym  i  zdolniejszym  do  obrony,  a  wobec  mojej  wielkiej  siły  nikt  nie 
 odważy się prowadzić przeciwko mnie wojny". 
 To jest Królestwo Pokoju, do którego powinny dążyć wszystkie moje dzieci". 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 15; 5 lipca 1923) 

 Freitag der 3. Osterwoche (Joh 6,52-59) 
 „Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank“ 
 (Joh 6,55) 

 Ich  begleitete  meinen  leidenden  Jesus  in  den  Stunden  seiner  bittersten  Passion,  besonders, 
 als  die  Juden  Ihn  Pilatus  vorführten  und  bei  ihm  anklagten;  Pilatus  aber  war  mit  den 
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 einfachen  Anklagen,  die  sie  vorbrachten,  nicht  zufrieden  und  vernahm  Ihn  von  neuem,  um 
 einen hinreichenden Grund für seine Verurteilung zu finden oder Ihn freizulassen. 
 Da  nahm  Jesus  seine  Rede  in  meinem  Inneren  auf  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  alles  in 
 meinem  Leben  ist  voll  tiefer  Geheimnisse  und  erhabener  Lehren,  in  denen  der  Mensch  sich 
 spiegeln soll, um Mich nachzuahmen. 
 Du  sollst  wissen,  dass  der  Stolz  der  Juden  so  groß  war  –  besonders  in  der  geheuchelten 
 Heiligkeit,  die  sie  vorgaben,  weshalb  sie  für  aufrechte  und  gewissenhafte  Menschen 
 gehalten  wurden  –  dass  sie  dachten,  Pilatus  müsse  ihnen  glauben,  bloß  indem  sie  Mich 
 vorführten  und  sagten,  dass  sie  Mich  für  schuldig  und  des  Todes  würdig  hielten,  und  dass  Er 
 Mich  verurteilen  müsse,  ohne  dass  er  sie  irgendeiner  Befragung  unterzogen  hätte,  umso 
 mehr,  da  sie  es  mit  einem  heidnischen  Richter  zu  tun  hatten,  der  weder  Kenntnis  von  Gott, 
 noch Gewissen besaß. 
 Doch  Gott  verfügte  es  anders,  um  sie  zu  demütigen  und  um  die  Höhergestellten  zu 
 belehren,  dass  –  so  gut  und  heilig  die  Personen  scheinen,  die  einen  armen  Angeklagten 
 belasten  –  sie  diesen  nicht  leichthin  glauben,  sondern  durch  viele  Befragungen  gleichsam  in 
 Verlegenheit  bringen  sollen,  um  zu  sehen,  ob  die  Anklage  der  Wahrheit  entspricht,  oder  ob 
 unter  dem  Deckmantel  der  Güte  Eifersucht  oder  Groll  oder  die  Absicht  vorhanden  ist,  beim 
 Vorgesetzen  einen  Posten  oder  erstrebte  Würden  zu  ergattern,  indem  sie  sich  in  ihre  Herzen 
 einschleichen. 
 Durch  genaue  Überprüfung  lernt  man  die  Personen  kennen,  sie  werden  dadurch  verwirrt 
 und  es  zeigt  sich,  dass  man  kein  Vertrauen  in  sie  haben  kann;  und  da  sie  sich  nicht 
 geschätzt  sehen,  lassen  sie  den  Gedanken  fallen,  Posten  anzustreben  oder  andere 
 anzuklagen. 
 Wie  viel  Schaden  verursachen  die  Hochgestellten,  wenn  sie  mit  geschlossenen  Augen  einer 
 geheuchelten  Güte  vertrauen  und  nicht  einer  erprobten  Tugend,  und  den  auf  einen  Posten 
 setzen  oder  ihm  Gehör  schenken,  der  seinen  Nächsten  wegen  irgendeiner  Schuld  anklagt! 
 Welche  Demütigung  war  es  für  die  Juden,  als  Pilatus  ihnen  nicht  leichthin  glaubte  und  sie  so 
 viele Befragungen durchstehen mussten! 
 Und  wenn  er  dann  nachgab  und  Mich  verurteilte,  so  nicht,  weil  er  ihnen  glaubte,  sondern 
 gezwungenermaßen  und  um  seinen  Posten  nicht  zu  verlieren.  Dies  verwirrte  sie  so  sehr, 
 dass  die  äußerste  Verwirrung  und  tiefe  Demütigung  wie  ein  Brandmal  auf  ihrer  Stirne  blieb, 
 umso  mehr,  als  sie  in  einem  heidnischen  Richter  mehr  Redlichkeit  und  Gewissen 
 entdeckten, als in sich selbst. 
 Wie  notwendig  und  gerecht  ist  die  Überprüfung!  Sie  wirft  Licht  in  die  Sache,  bringt  Ruhe  in 
 den  wirklich  Guten  und  Verwirrung  in  den  Bösen  hervor.  Als  Pilatus  Mich  verhören  wollte  und 
 Mich  fragte:  „Ein  König  bist  Du?  Und  wo  ist  dein  Reich?”,  wollte  Ich  ihm  eine  weitere 
 erhabene  Lehre  erteilen  und  sprach:  „Ich  bin  ein  König”,  und  wollte  damit  sagen:  „Weißt  du, 
 welches  mein  Reich  ist?  Mein  Reich  sind  meine  Schmerzen,  mein  Blut,  meine  Tugenden: 
 dies ist das wahre Reich, das Ich nicht außerhalb Meiner, sondern in Mir besitze. 
 Was  man  im  Äußeren  besitzt,  ist  kein  wahres  Reich,  noch  eine  gesicherte  Herrschaft,  da 
 alles,  was  nicht  im  Menschen  ist,  weggenommen  und  widerrechtlich  angeeignet  werden 
 kann,  und  der  Mensch  dann  gezwungen  ist,  es  zurückzulassen;  was  jedoch  im  Inneren  ist, 
 kann ihm niemand rauben; die Herrschaft wird ewig in seinem Inneren sein. 
 Die  Merkmale  meiner  Herrschaft  sind  meine  Wunden,  meine  Dornen,  das  Kreuz;  Ich  mache 
 es  nicht  wie  die  anderen  Könige,  welche  die  Völker  außerhalb  von  sich  und  in  Unsicherheit 
 leben lassen, und manchmal sogar hungern lassen. 
 Ich  nicht!  Ich  rufe  meine  Völker  auf,  in  den  Gemächern  meiner  Wunden  zu  wohnen,  gestärkt 
 und  beschützt  von  meinen  Schmerzen,  getränkt  von  meinem  Blut,  gesättigt  von  meinem 
 Fleisch  –  und  nur  dies  ist  die  wahre  Herrschaft.  Alle  anderen  Reiche  sind  Reiche  der 
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 Sklaverei,  der  Gefahren  und  des  Todes,  doch  in  meinem  Reich  ist  das  wahre  Leben.  Wie 
 viele erhabene Lehren, wie viele tiefe Geheimnisse sind in meinen Worten! 
 Jede  Seele  müsste  sich  bei  Leiden  und  Schmerzen,  wenn  sie  von  allen  gedemütigt  und 
 verlassen  wird  und  die  wahren  Tugenden  übt,  selbst  sagen:  „Dies  ist  mein  Reich,  das  nicht 
 der  Vergänglichkeit  unterworfen  ist,  keiner  kann  es  mir  wegnehmen,  noch  es  antasten, 
 sondern  mein  Reich  ist  ewig  und  göttlich,  ähnlich  dem  meines  süßen  Jesus;  meine 
 Schmerzen  und  Leiden  bestätigen  es  mir  und  machen  mein  Reich  noch  stärker  und 
 wehrhafter,  und  angesichts  meiner  großen  Stärke  wird  niemand  einen  Krieg  gegen  mich 
 wagen.“ 
 Dies  ist  das  Reich  des  Friedens,  das  alle  meine  Kinder  anstreben  sollten.“  (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 15; 5. Juli 1923) 
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