
 Środa III Tydzień Okresu Wielkanocnego  (J 6, 35-40) 

 Odpowiedział  im  Jezus:  «Jam  jest  chleb  życia.  Kto  do  Mnie  przychodzi,  nie  będzie 
 łaknął;  a  kto  we  Mnie  wierzy,  nigdy  pragnąć  nie  będzie.  36  Powiedziałem  wam 
 jednak:  Widzieliście  Mnie,  a  przecież  nie  wierzycie.  37  Wszystko,  co  Mi  daje  Ojciec, 
 do  Mnie  przyjdzie,  a  tego,  który  do  Mnie  przychodzi,  precz  nie  odrzucę,  38  ponieważ 
 z  nieba  zstąpiłem  nie  po  to,  aby  pełnić  swoją  wolę,  ale  wolę  Tego,  który  Mnie  posłał. 
 39  Jest  wolą  Tego,  który  Mię  posłał,  abym  ze  wszystkiego,  co  Mi  dał,  niczego  nie 
 stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 

 «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a 
 kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 

 ...  "Panie,  ulituj  się  nade  mną!  Proszę,  nie  zostawiaj  mnie  samej  i  nie  opuszczaj 
 mnie.  Widzę,  że  demony  są  tak  wściekłe,  że  nie  zostawią  nawet  pyłu  po  mnie  -  jakże 
 będę  mogła  się  im  przeciwstawić?  Ty  dobrze  wiesz,  jaka  jestem  nędzna  i  słaba, 
 dlatego  daj mi nową łaskę, abym Cię nie obraziła  . 
 Panie  mój,  ból,  który  najbardziej  dręczy  moją  duszę,  to  świadomość,  że  Ty  także 
 musiałbyś  mnie  opuścić.  Ach,  do  kogo  mogłabym  powiedzieć  jeszcze  słowo,  kto  by 
 mnie  pouczył?  Tak  czy  inaczej,  niech  się  zawsze  dzieje  Twoja  Wola,  wysławiam 
 Twoją  Świętą  Wolę".  A  Jezus  łaskawie  kontynuował:  (89)  "Nie  zamartwiaj  się  tak 
 bardzo; wiedz, że nigdy nie pozwolę, abyś była kuszona ponad siły. 
 Jeśli  na  to  pozwolę,  to  tylko  dla  twojego  dobra.  Nigdy  nie  stawiam  dusz  do  walki  po 
 to,  aby  w  niej  ginęły;  najpierw  mierzę  ich  siły,  daję  im  łaskę  Moją,  potem  prowadzę  je 
 do  walki;  a  jeśli  niektóre  dusze  upadają  w  tej  próbie,  to  dlatego,  że  nie  trwają 
 zjednoczone  ze  Mną  na  modlitwie;  nie  odczuwają  już  delikatności  Mojej  miłości  i 
 udają  się  do  stworzeń,  aby  błagać  o  miłość,  podczas  gdy  tylko  Ja  mogę  nasycić 
 serce ludzkie. 
 Nie  pozwalają  się  prowadzić  bezpieczną  drogą  posłuszeństwa  i  bardziej  wierzą 
 własnemu  osądowi  niż  Temu,  który  prowadzi  ich  w  Moim  zastępstwie.  Cóż  więc 
 dziwnego,  że  upadają?  Dlatego  polecam  ci  modlitwę  ,  a  nawet  jeśli  cierpisz  męki,  nie 
 wolno  ci  nigdy  zaniedbywać  tego,  co  przywykłaś  czynić,  lecz  im  bardziej  widzisz 
 siebie  w  otchłani,  tym  bardziej  będziesz  błagać  o  pomoc  Tego,  który  może  cię 
 wybawić.  Co  więcej,  chcę,  abyś  ślepo  oddała  się  w  ręce  spowiednika,  nie  analizując 
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 tego,  co  ci  mówi.  Będziesz  otoczona  ciemnością  i  będziesz  jak  ten,  kto  nie  ma  oczu  i 
 potrzebuje  ręki,  która  go  prowadzi.  Okiem  dla  ciebie  będzie  głos  spowiednika,  który 
 jak  światło  rozjaśni  ci  ciemności.  Ręką  będzie  posłuszeństwo,  które  będzie  twoim 
 przewodnikiem  i  pomoże  ci  dotrzeć  do  bezpiecznego  portu.  Kolejną  rzeczą,  którą  ci 
 polecam,  jest  odwaga.  Chcę,  abyś  rozpoczęła  tę  walkę  bez  lęku  .  Tym,  co  najbardziej 
 przyprawia  o  drżenie  wrogą  armię,  jest  odwaga  i  siła  oraz  sposób,  w  jaki  bez  lęku 
 stawia  się  czoła  najniebezpieczniejszym  bitwom.  Takie  są  demony:  niczego  nie  boją 
 się  bardziej  niż  odważnej  duszy,  która  całkowicie  opiera  się  na  Mnie.  Z  silnym 
 duchem  wkracza  w  ich  szeregi,  nie  po  to,  by  zostać  zranioną,  ale  z  postanowieniem 
 zranienia  i  unicestwienia  ich.  Demony  są  przepełnione  strachem  i  przerażeniem, 
 chciałyby  uciec,  ale  nie  mogą,  gdyż  są  związane  Moją  Wolą  i  ku  ich  większej  męce 
 są zmuszone pozostać. Nie bój się ich, bo bez Mojej Woli nie mogą ci nic zrobić. 
 A  gdy  zobaczę,  że  nie  możesz  już  wytrzymać  i  jesteś  bliska  upadku,  przyjdę 
 natychmiast,  jeśli  będziesz  wierna,  i  wszystkich  ich  rozgromię  oraz  dam  ci  łaskę  i 
 siłę. Odwagi więc, odwagi"... 

 (z "Księgi Nieba"; tom 1; (88) (89)) 
 ------------------------- 
 Nadal  pozostawałam  w  moim  zwykłym  stanie,  pełna  goryczy  i  opuszczenia,  kiedy 
 tego  ranka  przyszedł  na  krótko  błogosławiony  Jezus  i  poskarżyłam  się  Mu  na  moją 
 sytuację;  zamiast  odpowiedzi,  jeszcze  bardziej  przycisnął  się  do  mnie.  Nie 
 odpowiadając na moje słowa, powiedział: 
 "Córko  Moja,  dusza,  która  Mnie  prawdziwie  miłuje,  nie  zadowala  się  miłowaniem 
 Mnie  za  pomocą  życzeń,  pożądań  i  entuzjazmu,  lecz  nie  jest  zaspokojona,  dopóki 
 nie  uczyni  z  miłości  swego  pokarmu  i  codziennego  pożywienia;  wtedy  miłość  staje 
 się  odporna  i  mocna  i  traci  całą  tę  frywolność  miłości,  której  ulegają  ludzie.  A 
 ponieważ  z  miłości  czyni  swój  pokarm,  ten  rozprzestrzenia  się  we  wszystkich  jej 
 członkach,  a  będąc  wszędzie  rozprzestrzeniony,  ma  siłę,  by  podtrzymywać  płomień 
 miłości,  który  go  pochłania  i  daje  mu  życie;  a  ponieważ  ma  miłość  w  sobie  i  ją 
 posiada,  nie  odczuwa  już  tego  żywego  pragnienia  i  niepokoju,  lecz  tylko  czuje,  że 
 jeszcze  bardziej  kocha  miłość,  którą  posiada.  Taka  jest  miłość  błogosławionych  w 
 niebie  i  taka  jest  też  Moja  Miłość;  błogosławieni  płoną,  ale  bez  troski,  bez  hałasu,  ale 
 ze stanowczością i godną podziwu powagą. 
 To  jest  znakiem,  czy  dusza  potrafiła  karmić  się  tą  miłością,  gdy  coraz  bardziej 
 odrzuca  niuanse  ludzkiej  miłości.  Jeśli  bowiem  widzi  się  w  niej  tylko  tęsknoty, 
 pragnienia  i  porywy,  to  świadczy  to  o  tym,  że  Miłość  nie  jest  jej  pokarmem,  lecz  że 
 tylko cząstkę siebie poświęcił(a) tej Miłości. 
 Dlatego  też,  ponieważ  nie  stała  się  ona  w  pełni  miłością,  nie  ma  siły,  by  ją  objąć,  i 
 dlatego  przejawia  zapał  miłości  ludzkiej;  dusze  te  są  bardzo  zmienne  i  pozbawione 
 stałości w swoich sprawach. 
 Te pierwsze są jednak stabilne, jak góry, które nigdy się nie przemieszczają". 

 (Księga Nieba- tom 8; 20 listopada 1908) 
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 Mittwoch der 3. Osterwoche (Joh 6,35-40) 

 „Ich  bin  das  Brot  des  Lebens;  wer  zu  mir  kommt,  wird  nie  mehr  hungern,  und  wer  an  mich 
 glaubt, wird nie mehr Durst haben“ (Joh 6,35) 

 …  „Herr,  hab  Mitleid  mit  mir!  Bitte,  lass  mich  nicht  allein  und  verlasse  mich  nicht.  Ich  sehe, 
 dass  die  Dämonen  eine  solche  Wut  haben,  dass  sie  nicht  einmal  den  Staub  von  mir 
 übriglassen  würden  –  wie  soll  ich  imstande  sein,  mich  ihnen  entgegenzustellen?  Du  weißt 
 wohl,  wie  elend  und  schlecht  ich  bin,  gib  mir  deshalb  neue  Gnade,  damit  ich  Dich  nicht 
 beleidige. 
 Mein  Herr,  der  Schmerz,  der  meine  Seele  am  meisten  quält,  ist  es  zu  wissen,  dass  auch  Du 
 mich  verlassen  müsstest.  Ach,  zu  wem  könnte  ich  noch  ein  Wort  sagen,  wer  sollte  mich 
 lehren?  Wie  dem  auch  sei,  möge  dein  Wille  immer  geschehen,  ich  preise  deinen  Heiligen 
 Willen.“  Und  Jesus  fuhr  gütig  fort:  (89)  „Betrübe  dich  nicht  so  sehr;  wisse,  dass  Ich  nie 
 gestatten werde, dass du über deine Kräfte versucht wirst. 
 Wenn  Ich  dies  erlaube,  ist  das  nur  zu  deinem  Wohl.  Ich  versetze  niemals  Seelen  in  Kämpfe, 
 damit  sie  darin  umkommen;  zuerst  messe  Ich  ihre  Kräfte,  Ich  gebe  ihnen  meine  Gnade, 
 dann  führe  Ich  sie  in  den  Kampf  ein;  und  wenn  manche  Seelen  in  der  Prüfung  fallen,  ist  es, 
 weil  sie  nicht  mit  Mir  im  Gebet  vereint  bleiben;  sie  spüren  nicht  länger  die  Feinfühligkeit 
 meiner  Liebe  und  gehen  zu  den  Geschöpfen,  um  Liebe  zu  erbetteln,  während  Ich  alleine  das 
 menschliche Herz sättigen kann. 
 Sie  lassen  sich  nicht  vom  sicheren  Weg  des  Gehorsams  führen  und  glauben  mehr  an  das 
 eigene  Urteil  als  an  den,  der  sie  an  meiner  Stelle  leitet.  Was  wundert  es  also,  wenn  sie 
 fallen?  Ich  empfehle  dir  also  das  Gebet,  und  sogar  wenn  du  Todesqualen  leiden  solltest, 
 darfst  du  niemals  vernachlässigen,  was  du  zu  tun  gewohnt  bist,  sondern  je  mehr  du  dich  im 
 Abgrund siehst, umso mehr wirst du die Hilfe des Einen, der dich befreien kann, erflehen. 
 Überdies  möchte  Ich,  dass  du  dich  blind  den  Händen  deines  Beichtvaters  übergibst,  ohne  zu 
 untersuchen,  was  dir  gesagt  wird.  Du  wirst  von  der  Finsternis  umgeben  sein,  und  wirst  wie 
 einer  sein,  der  keine  Augen  hat,  und  der  eine  Hand  benötigt,  welche  ihn  führt.  Das  Auge  für 
 dich  wird  die  Stimme  des  Beichtvaters  sein,  welche  dir  wie  das  Licht  die  Finsternis  erhellen 
 wird.  Die  Hand  wird  der  Gehorsam  sein,  der  dein  Führer  sein  und  dir  helfen  wird,  zum 
 sicheren Hafen zu gelangen. 
 Das  letzte,  was  Ich  dir  empfehle,  ist  Mut.  Ich  möchte,  dass  du  mit  Unerschrockenheit  den 
 Kampf  beginnst.  Das,  was  eine  feindliche  Armee  am  meisten  zittern  lässt,  sind  Mut  und 
 Stärke  und  die  Weise,  in  der  die  gefährlichsten  Kämpfe  ohne  irgendwelche  Furcht 
 herausgefordert  werden.  So  sind  die  Dämonen:  sie  fürchten  nichts  mehr  als  eine  mutige 
 Seele, die sich ganz auf Mich stützt. 
 Mit  starkem  Geist  tritt  sie  in  ihre  Mitte,  nicht  um  verwundet  zu  werden,  sondern  mit  der 
 Entschlossenheit,  sie  zu  verwunden  und  auszulöschen.  Die  Dämonen  sind  mit  Furcht  und 
 Schrecken  erfüllt  und  würden  fliehen,  können  es  aber  nicht,  denn  sie  sind  durch  meinen 
 Willen  gebunden,  und  zu  ihrer  größeren  Qual  sind  sie  gezwungen  zu  bleiben.  Fürchte  dich 
 also nicht vor ihnen, denn sie können dir ohne meinen Willen nichts antun. 
 Und  wenn  Ich  sehe,  dass  du  nicht  länger  standhalten  kannst  und  nahe  daran  bist,  zu  fallen, 
 werde  Ich  sofort  kommen,  wenn  du  treu  bist,  und  Ich  werde  alle  in  die  Flucht  schlagen  und 
 dir  Gnade  und  Kraft  geben.  Mut  also,  Mut.“…  (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 1; (88) (89)) 
 —————— 
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 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewohnten  Zustand,  voller  Bitterkeit  und  Beraubungen,  da  kam 
 der  gebenedeite  Jesus  an  diesem  Morgen  kurz,  und  ich  beklagte  mich  bei  Ihm  über  meine 
 Lage;  statt  einer  Antwort  drückte  Er  sich  noch  mehr  an  mich.  Ohne  auf  meine  Worte 
 einzugehen, sagte Er dann: 
 „Meine  Tochter,  die  Seele,  die  Mich  wahrhaft  liebt,  begnügt  sich  nicht  damit,  Mich  mit 
 Wünschen,  Begierden  und  Elan  zu  lieben,  sondern  ist  erst  dann  zufrieden,  wenn  sie  aus  der 
 Liebe  ihre  Speise  und  tägliche  Nahrung  macht;  dann  wird  die  Liebe  robust  und  fest  und 
 verliert all jene Leichtfertigkeit der Liebe, der die Menschen unterworfen sind. 
 Und  da  sie  aus  der  Liebe  ihre  Speise  macht,  breitet  sie  sich  in  all  ihren  Gliedern  aus,  und  da 
 sie  überall  ausgebreitet  ist,  hat  sie  die  Kraft,  die  Flammen  der  Liebe  aufrecht  zu  halten,  die 
 sie  verzehren  und  ihr  das  Leben  schenken;  und  da  sie  die  Liebe  in  sich  selbst  hat  und  sie 
 besitzt,  fühlt  sie  nicht  mehr  jenes  lebhafte  Verlangen  und  jene  Besorgnis,  sondern  empfindet 
 nur, dass sie die Liebe, die sie besitzt, noch mehr liebt. 
 So  ist  die  Liebe  der  Seligen  im  Himmel,  und  dies  ist  auch  meine  Liebe  selbst;  die  Seligen 
 brennen,  doch  ohne  Besorgnis,  ohne  Lärm,  sondern  mit  Festigkeit  und  bewundernswerter 
 Ernsthaftigkeit. 
 Dies  ist  das  Zeichen,  ob  es  der  Seele  gelungen  ist,  sich  von  der  Liebe  zu  ernähren,  wenn  sie 
 die  Nuancen  der  menschlichen  Liebe  immer  mehr  ablegt.  Wenn  man  nämlich  bloß 
 Sehnsüchte,  Verlangen  und  Anwandlungen  sieht,  zeigt  dies,  dass  die  Liebe  nicht  ihre  Speise 
 ist, sondern dass sie nur ein Teilchen ihrer selbst der Liebe gewidmet hat. 
 Da  sie  also  nicht  ganz  Liebe  [geworden]  ist,  hat  sie  nicht  die  Kraft,  diese  einzuschließen  und 
 zeigt  daher  diesen  Elan  der  menschlichen  Liebe;  jene  Seelen  sind  sehr  wankelmütig  und 
 ohne Stabilität in ihren Belangen. 
 Die  Ersten  jedoch  sind  stabil  wie  jene  Berge,  die  sich  nie  wegbewegen.“  (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  8;  20. 
 November 1908) 
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