
 Piątek V tydzień Okresu Wielkanocnego  (J 15, 12-17) 

 Wówczas Jezus powiedział do swoich uczniów: “To jest moje 
 przykazanie: miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” 

 (J 15, 12). 

 Kiedy  On  nadal  nie  przychodził,  próbowałam  oddać  się  kontemplacji  tajemnicy  biczowania. 
 Gdy  to  robiłam,  ujrzałam  przez  krótką  chwilę  Najświętszego  Jezusa,  całego  poranionego  i 
 pokrytego krwią,  powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  niebo  i  całe  Stworzenie  wskazują  na  Miłość  Boga;  Moje  poranione  ciało  zwraca 
 twoją czujność na miłość bliźniego; 
 tak  zjednoczone  jest  Moje  Człowieczeństwo  z  Boskością,  że  z  tych  dwóch  natur  utworzyłem 
 jedną  osobę,  czyniąc  w  ten  sposób  obie  natury  nierozdzielnymi  we  Mnie,  bo  nie  tylko 
 zaspokoiłem sprawiedliwość Bożą, ale także dokonałem odkupienia ludzi". 
 A  żeby  każdy  mógł  przyjąć  ten  obowiązek  miłości  Boga  i  bliźniego,  uczyniłem  go  nie  tylko 
 jednym,  ale  wręcz  boskim  nakazem.  Tak  więc  Moje  rany  i  Moja  krew  są  tak  wieloma 
 językami,  uczącymi  wszystkich,  jak  się  wzajemnie  miłować  i  że  wszyscy  mają  obowiązek 
 troszczyć się o zbawienie innych". 
 Następnie  przybrał  bardziej  smutny  wygląd  i  dodał:  "Jakże  niemiłosierną  tyranią  jest  dla 
 Mnie  miłość,  skoro  nie  tylko  spędziłem  całe  życie  doczesne  w  nieustannych  ofiarach,  aż  do 
 śmierci  i  wykrwawienia  na  krzyżu,  ale  pozostawiłem  samego  Siebie  jako  wieczną  Ofiarę  w 
 Sakramencie Eucharystii. 
 I  nie  tylko  to,  ale  utrzymuję(strzegę)  wszystkie  Moje  uprzywilejowane  Członki,  jako  żywe 
 ofiary  w  nieustannych  cierpieniach  dla  zbawienia  ludzi;  tak  jak  ciebie  wybrałem  spośród 
 wielu,  abyś  pozostała  ofiarą  z  miłości  do  Mnie  i  do  ludzi.  Ach,  tak!  Moje  serce  nie  znajdzie 
 wytchnienia ani odpoczynku, jeśli nie znajdzie człowieka! 
 A człowiek, jak Mi się odpłaca? Z ogromną niewdzięcznością!". Po tych słowach zniknął. 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 3; 18 czerwca 1900 r.) 
 ----------------- 

 Kto chce poznać samego siebie, powinien poznać siebie w Jezusie. W Nim odnajdzie 
 prawdziwy obraz siebie i swojego bliźniego i w ten sposób ustawi całego siebie w boskim 

 porządku 

 Gdy  dalej  byłam  zmartwiona,  powiedziałam  do  siebie:  Już  nie  rozpoznaję  siebie!  Moje 
 słodkie  Życie,  gdzie  jesteś?  Co  mam  zrobić,  aby  Cię  odnaleźć?  Kiedy  nie  ma  Ciebie,  Miłości 
 moja,  nie  znajduję  piękna,  które  mogłoby  mnie  upiększyć,  siły,  która  mogłaby  mnie 
 wzmocnić,  ani  życia,  które  mogłoby  mnie  ożywić.  Brakuje  mi  wszystkiego.  Wszystko  jest  dla 
 mnie  martwe,  a  samo  życie  bez  Ciebie  jest  bardziej  rozdzierające  niż  jakakolwiek  śmierć... 



 Ach,  nieustannie  umieram!  Przyjdź,  o  Jezu,  nie  mogę  już  tego  wytrzymać!  O  Najwyższa 
 Światłości,  przyjdź,  nie  każ  mi  już  dłużej  czekać!  Pozwalasz  mi  poczuć  dotyk  Twoich  rąk,  a 
 kiedy  próbuję  Cię  uchwycić,  umykasz  mi.  Ukazujesz  mi  swój  cień,  a  kiedy  próbuję  oglądać  w 
 tym  cieniu  majestat  i  piękno  mojego  słońca  Jezusa,  tracę  cień  i  słońce...  Och,  zlituj  się!  Moje 
 serce  jest  udręczone  i  rozdarte  na  kawałki.  Nie  mogę  już  żyć...  Ach,  gdybym  przynajmniej 
 mogła  umrzeć!  Kiedy  to  mówiłam,  przyszedł  mój  zawsze  ukochany  Jezus  i  powiedział  do 
 mnie:  Córko  moja,  jestem  tutaj,  w  tobie.  Jeśli  chcesz  poznać  siebie,  przyjdź  i  wkrocz  we 
 Mnie  i  poznaj  siebie  wewnątrz  Mnie.  Jeśli  przyjdziesz  poznać  siebie  we  Mnie,  powrócisz  do 
 porządku,  ponieważ  we  Mnie  znajdziesz  swój  obraz,  stworzony  przeze  Mnie  i  podobny  do 
 Mnie.  Znajdziesz  wszystko,  co  jest  potrzebne,  aby  zachować  i  upiększyć  ten  obraz.  A  kiedy 
 poznasz  siebie  we  Mnie,  poznasz  również  we  Mnie  swojego  bliźniego.  A  widząc,  jak  cię 
 kocham  i  jak  kocham  twojego  bliźniego,  wzniesiesz  się  do  stopnia  prawdziwej  Miłości  Bożej, 
 a  wszystkie  rzeczy,  wewnątrz  i  na  zewnątrz  ciebie,  przyjmą  prawdziwy  porządek,  który  jest 
 boskim  porządkiem.  Jeśli  natomiast  chcesz  poznać  siebie  w  sobie,  po  pierwsze  tak 
 naprawdę  nie  poznasz  siebie,  ponieważ  nie  będziesz  miała  boskiego  światła,  a  po  drugie, 
 znajdziesz  wszystkie  rzeczy  w  nieładzie  i  walczące  ze  sobą:  nędzę,  słabości,  ciemności, 
 namiętności  i  całą  resztę.  Znajdziesz  w  sobie  i  na  zewnątrz  siebie  nieporządek,  gdyż  nędza, 
 słabości,  ciemności  i  namiętności  będą  walczyć  nie  tylko  z  tobą,  lecz  także  między  sobą, 
 żeby  sprawdzić,  która  z  nich  jest  w  stanie  najbardziej  cię  skrzywdzić…  Jeśli  taki  nieporządek 
 uczynią  tobie,  to  wyobraź  sobie,  w  jakim  nieporządku  ukażą  ci  twojego  bliźniego.  Chcę,  abyś 
 poznawała  siebie  we  Mnie.  Co  więcej,  jeśli  chcesz  pamiętać  o  sobie,  musisz  przyjść  i 
 uczynić  to  we  Mnie.  W  przeciwnym  razie,  jeśli  będziesz  chciała  pamiętać  o  sobie  beze  Mnie, 
 uczynisz więcej zła niż dobra. 

 Księga Nieba; tom 11; 25 listopada 1912 

 Freitag der 5. Osterwoche (Joh 15,12-17) 
 „In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Das  ist  mein  Gebot:  Liebt  einander,  so  wie  ich  euch 
 geliebt habe“ (Joh 15,12) 

 Als  Er  weiterhin  nicht  kam,  versuchte  ich,  mich  der  Betrachtung  des  Geheimnisses  der  Geißelung  zu 
 widmen.  Während  ich  dies  tat,  sah  ich  den  gebenedeiten  Jesus  nur  kurz,  ganz  verwundet  und 
 blutüberströmt, und Er sagte mir: 
 „Meine  Tochter,  die  Himmel  und  die  ganze  Schöpfung  verweisen  auf  die  Liebe  Gottes;  mein 
 verwundeter  Leib  macht  dich  auf  die  Liebe  zum  Nächsten  aufmerksam;  so  sehr  ist  meine  Menschheit 
 mit  der  Gottheit  vereinigt,  dass  Ich  aus  zwei  Naturen  eine  einzige  Person  gebildet  habe,  und  die  zwei 
 Naturen  so  in  Mir  unzertrennlich  gemacht  habe,  denn  Ich  habe  nicht  nur  die  göttliche  Gerechtigkeit 
 zufriedengestellt, sondern wirkte auch die Erlösung der Menschen. 
 Und  damit  jeder  diese  Verpflichtung,  Gott  und  seinen  Nächsten  zu  lieben,  annehme,  machte  Ich  nicht 
 nur  eine  einzige  daraus,  sondern  sogar  eine  göttliche  Vorschrift.  So  sind  meine  Wunden  und  mein 
 Blut  so  viele  Zungen,  die  jeden  lehren,  wie  man  einander  lieben  soll,  und  dass  alle  die  Pflicht  haben, 
 sich um das Heil der anderen zu kümmern.“ 
 Danach  nahm  Er  ein  betrübteres  Aussehen  an  und  fügte  hinzu:  „Welch  unbarmherziger  Tyrann  ist  die 
 Liebe  für  Mich,  da  Ich  nicht  nur  den  Lauf  meines  sterblichen  Lebens  in  ständigen  Opfern  verbrachte, 
 bis  Ich  ausgeblutet  an  einem  Kreuz  starb,  sondern  Ich  hinterließ  Mich  selbst  als  immerwährendes 
 Opfer im Sakrament der Eucharistie. 
 Und  nicht  nur  das,  sondern  Ich  halte  alle  meine  bevorzugten  Glieder  als  lebendige  Opfer  in 
 beständigen  Leiden  mit  der  Rettung  der  Menschen  beschäftigt;  so  wie  Ich  dich  unter  vielen  erwählte, 
 um  dich  aus  Liebe  zu  Mir  und  den  Menschen  geopfert  zu  halten.  Ach,  ja!  Mein  Herz  findet  keine 
 Atempause noch Ruhe, wenn Es nicht den Menschen findet! 
 Und  der  Mensch,  wie  vergilt  er  es  Mir?  Mit  überaus  großem  Undank!“  Nach  diesen  Worten 
 verschwand  Er.  (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 3; 18. Juni 1900) 
 ————————– 
 Weiterhin  in  meiner  Betrübnis  sagte  ich  zu  mir:  ‚Ich  erkenne  mich  nicht  mehr,  mein  süßes  Leben,  wo 
 bist  Du?  Was  sollte  ich  tun,  um  Dich  wiederzufinden?  Ohne  Dich,  meine  Liebe,  finde  ich  nicht  die 
 Schönheit,  die  mich  schmückt,  die  Stärke,  die  mich  stärkt,  das  Leben,  das  mich  belebt,  mir  fehlt  alles. 
 Alles ist Tod für mich, und das Leben selbst ohne Dich ist qualvoller als jeglicher Tod. 
 Ach,  es  bedeutet  ständiges  Sterben.  Komm,  o  Jesus,  ich  kann  nicht  mehr!  O  höchstes  Licht,  komm, 
 lass  mich  nicht  mehr  warten.  Du  lässt  mich  die  Berührungen  deiner  Hände  fühlen,  doch  wenn  ich 
 versuche,  Dich  zu  fassen,  entfliehst  Du  mir.  Du  lässt  mich  deinen  Schatten  sehen,  und  während  ich  in 
 diesem  Schatten  die  Majestät  und  Schönheit  meiner  Sonne  Jesus  anzusehen  versuche,  verliere  ich 
 Schatten und Sonne. 
 O  bitte,  hab  Mitleid!  Mein  Herz  ist  gequält  und  in  Stücke  gerissen,  ich  kann  nicht  mehr  leben.  Ach, 
 könnte  ich  wenigstens  sterben!’  Während  ich  das  sagte,  kam  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus  kurz 
 und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  Ich  bin  hier,  in  dir.  Wenn  du  dich  selbst  erkennen  willst,  komm  in 
 Mich, und in Mir wirst du dich erkennen. 
 Wenn  du  in  Mich  kommst,  um  dich  zu  erkennen,  wirst  du  dich  in  die  Ordnung  stellen,  denn  in  Mir  wirst 
 du  dein  Bild  finden,  von  Mir  gemacht  und  Mir  ähnlich,  du  wirst  alles  finden,  was  nötig  ist,  dieses  Bild 
 zu  bewahren  und  zu  verschönern,  und  wenn  du  kommst,  dich  in  Mir  zu  erkennen,  wirst  du  auch  den 
 Nächsten  in  Mir  erkennen,  und  da  du  siehst,  wie  Ich  dich  liebe  und  wie  Ich  den  Nächsten  liebe,  wirst 
 du  zum  Grad  der  wahren  göttlichen  Liebe  aufsteigen,  und  alle  Dinge,  innerhalb  und  außerhalb  von  dir, 
 werden die wahre Ordnung einnehmen, welche die göttliche Ordnung ist. 
 Wenn  du  dich  aber  innerhalb  deiner  selbst  erkennen  willst,  wirst  du  dich  erstens  nicht  wahrhaft 
 erkennen,  da  dir  das  göttliche  Licht  fehlt,  und  zweitens  wirst  du  alle  Dinge  in  Unordnung  und 
 gegeneinander  stoßend  finden:  die  Armseligkeit,  die  Schwäche,  die  Finsternisse,  die  Leidenschaften 
 und alles Übrige. 
 Es  wird  die  Unordnung  sein,  die  du  innerhalb  und  außerhalb  von  dir  findest,  denn  diese  Dinge  werden 
 nicht  nur  Krieg  gegen  dich  führen,  sondern  auch  untereinander,  um  zu  sehen,  was  dich  am  meisten 
 verletzen  kann;  und  stelle  dir  selbst  vor,  in  welche  Ordnung  sie  dich  mit  dem  Nächsten  versetzen 
 werden. 
 Und  Ich  will  nicht  nur,  dass  du  dich  in  Mir  erkennst,  sondern  wenn  du  dich  an  dich  erinnern 
 willst,  musst  du  kommen,  um  es  in  Mir  zu  tun,  sonst,  wenn  du  dich  ohne  Mich  an  dich 
 erinnern  willst,  wirst  du  mehr  Schlechtes  als  Gutes  tun.“  (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  11;  2.  November 
 1912) 


