
 Sobota IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14,7-14) 

 "Amen, amen, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
 dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większych, bo 

 Ja odchodzę do Ojca" (J 14, 12). 

 ...  "Córko  moja,  moc  modlitw,  czynów,  cierpień  znoszonych  w  Mojej  Woli  jest  nieosiągalna. 
 Podczas  gdy  ty  modliłaś  się  i  cierpiałaś,  Moja  Krew,  Moje  kroki,  Moje  dzieła  modliły  się,  Moje 
 cierpienia pomnażały się i powtarzały. 
 Dlatego  wszystko,  co  dokonuje  się  w  Niej,  daje  Mi  możliwość  powtórzenia  na  nowo  tego,  co 
 uczyniłem  wtedy  na  ziemi.  Jest  to  największy  Akt,  który  może  złagodzić  sprawiedliwość 
 Bożą". 
 Kontynuowałam  więc  moją  wędrówkę  w  Bożej  Woli,  a  nie  znalazłszy  mojego  słodkiego 
 Jezusa,  ubolewałam  w  sobie,  myśląc:  "Jak  to  możliwe,  że  Jezus  nie  przychodzi  tak  często 
 jak dawniej? 
 Podczas  gdy  On  mówi  o  cudach  Jego  Woli  i  o  tym,  jak  daleko  dochodzą  ci,  którzy  w  Niej 
 żyją,  On  przychodzi  -  zamiast  pojawiać  się  częściej  -  jeszcze  z  większym  opóźnieniem."  Gdy 
 tak rozmyślałam, mój ukochany Jezus poruszył się we mnie i powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  Moje  Człowieczeństwo  jest  w  tobie  ukryte,  a  Ja  daję  Mojej  Boskiej  Woli 
 szerokie  pole  działania,  aby  mogła  swobodnie  działać  i  tworzyć  Swoje  Królestwo  .  Dawnej  był 
 wolny czas , kiedy Moje Człowieczeństwo miało w Tobie swoje pole działania. 
 Dlatego  zawsze  było  z  tobą  i  przy  tobie,  a  moja  Boska  Wola  wezwała  mnie  do  takiego 
 działania,  aby  Ona  cię  przygotowała  na  przyjęcie  bardziej  rozszerzonego  pola  działania 
 przez bezgraniczny FIAT, a Ja muszę pozwolić Mu działać. 
 Tym  bardziej,  że  On  nie  przeszkadza  Mi  być  z  tobą,  gdyż  jesteśmy  nierozłączni.  Jestem  w 
 tobie  i  z  rozkoszą  wiążę  twoją  duszę,  jak  małego  ptaszka,  nicią  światła  Mojej  Woli  i 
 pozwalam  ci  wzlecieć  w  jej  bezmiar,  rzucając  cię  w  Jej  niezliczone  akty,  podczas  gdy  Ja 
 trzymam w Moich dłoniach nić, która cię wiąże. 
 Potem,  kiedy  odchodzisz  i  wędrujesz  wśród  jego  Aktów,  tracisz  Mnie  z  oczu,  podczas  gdy  Ja 
 czekam,  aż  podążysz  za  wszystkimi  Aktami  Mojej  Boskiej  Woli,  aby  wciągnąć  w  ciebie  tę 
 nić.  Wcześniej  nie  podążałaś  za  wszystkimi  Jej  Aktami,  ale  podążałaś  za  małym  kręgiem 
 Aktów  Mojego  Człowieczeństwa,  który  jest  niewielki  w  porównaniu  z  Aktami  Mojej  Boskiej 
 Woli.  W  ten  sposób  każdy  twój  akt,  twoje  cierpienia  sprawiły,  że  spotkałaś  swojego  Jezusa. 
 Zależało  mi  bezwzględnie  na  tym,  abyś  upodobniła  się  do  Mojego  Człowieczeństwa  ,  dlatego 
 musiałem  stać  z  pędzlem  w  ręku,  aby  uformować  w  tobie  Mój  obraz,  aby  płótno  twojej  duszy 
 mogło przyjąć żywe kolory zanurzone w świetle Mojego FIAT. 
 Zatem  to,  co  było  konieczne  wcześniej,  nie  jest  już  konieczne  teraz.  Nie  oznacza  to  jednak, 
 że nie jestem z tobą.  Żyjemy razem w cieniu światła  wiecznej Woli. 
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 Jej  światło  jest  tak  silne,  że  nas  przyćmiewa  i  sprawia,  że  tracimy  się  z  oczu,  tak  że  gdyby  to 
 światło  osłabło,  zobaczyłbym  ciebie,  a  ty  zobaczyłabyś  mnie,  i  odnaleźlibyśmy  się  tak, 
 jakbyśmy nigdy nie byli rozdzieleni". 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 22; 21 sierpnia 1927 

 „Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Wer  an  mich  glaubt,  wird  die  Werke,  die  ich  vollbringe,  auch 
 vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater“ (Joh 14,12) 

 …  „Meine  Tochter,  die  Macht  der  Gebete,  der  Akte,  der  Leiden,  die  in  meinem  Willen  erlitten 
 werden,  ist  unerreichbar.  Während  du  gebetet  und  gelitten  hast,  beteten  mein  Blut,  meine 
 Schritte, meine Werke, vervielfältigten sich meine Leiden und wiederholten sich. 
 So  gibt  Mir  alles,  was  in  Ihm  getan  wird,  die  Gelegenheit,  von  Neuem  das  zu  wiederholen, 
 was  Ich  damals  auf  Erden  tat.  Dies  ist  der  größte  Akt,  um  die  Gerechtigkeit  Gottes  zu 
 besänftigen.” 
 Dann  setzte  ich  meinen  Rundgang  im  Göttlichen  Willen  fort,  und  da  ich  meinen  süßen  Jesus 
 nicht  fand,  beklagte  ich  mich  in  meinem  Inneren  und  überlegte:  „Wie  kann  es  sein,  dass 
 Jesus nicht mehr so oft wie früher kommt? 
 Während  Er  über  die  Wunder  seines  Willens  spricht  und  darüber,  wie  weit  jene  gelangen, 
 die  in  Ihm  leben,  kommt  Er  –  statt  öfter  zu  erscheinen  –  mit  noch  größerer  Verspätung.“  Als 
 ich dies erwog, bewegte sich mein geliebter Jesus in meinem Inneren und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  meine  Menschheit  verbirgt  sich  in  dir,  und  Ich  gebe  meinem  Göttlichen 
 Willen  ein  weites  Handlungsfeld,  damit  Er  frei  wirke  und  sein  Reich  bilde.  Früher  gab  es  eine 
 freie Zeit, wo meine Menschheit ihr Handlungsfeld in dir hatte. 
 Darum  war  sie  immer  mit  dir  und  bei  dir,  und  mein  Göttlicher  Wille  hieß  Mich  so  handeln, 
 damit  Er  dich  bereite,  das  vom  grenzenlosen  FIAT  weiter  ausgedehnte  Handlungsfeld  zu 
 empfangen, und Ich muss Ihn handeln lassen. 
 Umso  mehr,  als  Er  mich  nicht  daran  hindert,  bei  dir  zu  sein,  da  Wir  unzertrennlich  sind.  Ich 
 bin  in  dir  und  erfreue  Mich  daran,  deine  Seele  wie  ein  kleines  Vögelchen  mit  dem  Lichtfaden 
 meines  Willens  zu  binden  und  erlaube  dir  den  Flug  in  seine  Unermesslichkeit,  indem  Ich 
 dich  in  seine  unzähligen  Akte  hineinwerfe,  während  Ich  den  Faden,  der  dich  gebunden  hält, 
 in meinen Händen halte. 
 Wenn  du  dann  weggehst  und  unter  seinen  Akten  umherwanderst,  verlierst  du  Mich  aus  den 
 Augen,  während  Ich  darauf  warte,  dass  du  allen  Akten  meines  Göttlichen  Willens  folgst,  um 
 den  Faden  in  dich  hineinzuziehen.  Du  bist  früher  nicht  all  seinen  Akten  gefolgt,  sondern 
 folgtest  dem  kleinen  Kreis  der  Akte  meiner  Menschheit,  der  gering  ist  im  Vergleich  zu  den 
 Akten meines Göttlichen Willens. 
 So  ließ  dich  jeder  deiner  Akte,  deiner  Leiden,  deinem  Jesus  begegnen.  Ich  war  ganz  darauf 
 bedacht,  dich  meine  Menschheit  nachbilden  zu  lassen,  daher  musste  Ich  mit  dem  Pinsel  in 
 der  Hand  dastehen,  um  in  dir  mein  Abbild  zu  formen,  die  Leinwand  deiner  Seele  dafür  zu 
 disponieren, die lebhaften, ins Licht meines FIAT eingetauchten Farben anzunehmen. 
 Was  also  zuvor  nötig  war,  ist  jetzt  nicht  mehr  notwendig.  Das  heißt  aber  nicht,  dass  Ich  nicht 
 bei dir bin. Wir leben zusammen im Schatten eines Lichtes eines ewigen Willens. 
 Sein  Licht  ist  so  stark,  dass  es  Uns  in  den  Schatten  stellt  und  Uns  gegenseitig  [aus  den 
 Augen]  verlieren  lässt,  sodass,  wenn  das  Licht  abnähme,  Ich  dich  sehen  würde  und  du  Mich 
 sehen  würdest,  und  Wir  Uns  finden  würden,  als  wären  Wir  nie  getrennt  worden.“  (aus  „Das 
 Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt  von 
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 Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 22; 21. August 1927) 
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