
 Środa IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 12,44-50) 

 " Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie 
 wierzy, nie pozostawał w ciemności." (J 12, 46). 

 ... "Córko moja, Ja jestem słońcem i napełniam świat światłem, a kiedy idę do jakiejś duszy, 
 to formuje się w niej inne słońce, tak że te słońca nieustannie bombardują się wzajemnie 
 promieniami światła. 
 Otóż między tymi dwoma słońcami tworzą się chmury, które są umartwieniami, 
 upokorzeniami, sprzecznościami, cierpieniami i innymi. Jeśli to są prawdziwe słońca, to mają 
 one tak wielką moc, że nieustannie przenikając się nawzajem, triumfują nad tymi chmurami i 
 przekształcają je w światło. 
 Jeśli jednak są to słońca pozorne i fałszywe, to chmury, które się między nimi tworzą, mają 
 moc obrócenia tych słońc w ciemność. 
 Jest to najpewniejszy znak, po którym można poznać, czy to Ja, czy diabeł; a gdy człowiek 
 otrzyma ten znak, może oddać życie, aby wyznać prawdę, że to światłość, a nie ciemność". 
 Zastanawiam się w myślach, czy te znaki są obecne we mnie i widzę siebie tak pełną wad, 
 że nie mam słów, by wyrazić moją niegodziwość(lichość).  Nie tracę jednak ufności, lecz 
 raczej mam nadzieję, że miłosierdzie Boże zechce się zlitować się nad tym biednym 
 stworzeniem. 

 (Księga Nieba, tom 4; 30 listopada 1902) 
 --------------------- 

 ... "Słońce służy wszystkim, ale nie wszyscy korzystają z jego dobroczynnego działania. Tak 
 więc  i Boskie Słońce daje swoje światło wszystkim, ale kto korzysta z jego 
 dobroczynnego działania? Ten, kto ma oczy otwarte na światło prawdy. 
 Wszyscy inni, nawet jeśli są wystawieni na działanie słońca, pozostają w ciemności; lecz 
 ten, kto jest całkowicie nastawiony na to, by Mi się podobać, naprawdę cieszy się  pełnią 
 tego słońca i otrzymuje ją." 

 ( Księga Nieba, tom 5; 16 czerwca 1903) 

 Mittwoch der 4. Osterwoche (Joh 12,44-50 
 „Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
 Finsternis bleibt“ (Joh 12,46) 



 …  „Meine  Tochter,  Ich  bin  [die]  Sonne  und  erfülle  die  Welt  mit  Licht,  und  wenn  Ich  zu  einer 
 Seele  gehe,  wird  in  ihr  eine  weitere  Sonne  gebildet,  sodass  sich  diese  Sonne  gegenseitig 
 ständig mittels der Lichtstrahlen beschießen. 
 Nun,  zwischen  diesen  zwei  Sonnen  bilden  sich  Wolken,  welche  die  Abtötungen, 
 Demütigungen,  Widersprüche,  Leiden  und  anderes  sind.  Wenn  dies  wahre  Sonnen  sind, 
 haben  sie  so  viel  Kraft,  dass  sie,  einander  ständig  durchdringend,  über  diese  Wolken 
 triumphieren und sie in Licht verwandeln. 
 Wenn  sie  aber  scheinbare  und  falsche  Sonnen  sind,  haben  die  Wolken,  die  sich  zwischen 
 ihnen  bilden,  die  Kraft,  diese  Sonnen  in  Finsternis  zu  verwandeln.  Dies  ist  das  sicherste 
 Zeichen,  um  zu  wissen,  ob  Ich  es  bin  oder  der  Teufel;  und  nachdem  eine  Person  dieses 
 Zeichen  empfangen  hat,  kann  sie  ihr  Leben  hingeben,  um  die  Wahrheit  zu  bekennen,  dass 
 es Licht ist und keine Finsternis.“ 
 Ich  grübelte  in  meinem  Geist  darüber  nach,  ob  diese  Zeichen  in  mir  vorhanden  sind  und 
 sehe  mich  so  voller  Fehler,  dass  ich  keine  Worte  habe,  meine  Schlechtigkeit  auszudrücken. 
 Ich  verliere  jedoch  nicht  das  Vertrauen,  sondern  hoffe  vielmehr,  dass  die  Barmherzigkeit  des 
 Herrn  Mitleid  mit  diesem  armen  Geschöpf  haben  möge.  (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  4;  30.  November 
 1902) 
 ——————– 
 …  „Die  Sonne  ist  zum  Wohle  aller  da,  doch  nicht  alle  genießen  ihre  wohltuenden  Wirkungen. 
 So  spendet  die  Göttliche  Sonne  allen  ihr  Licht,  doch  wer  erfreut  sich  ihrer  wohltuenden 
 Wirkungen? Wer seine Augen offen hält für das Licht der Wahrheit. 
 Alle  anderen,  selbst  wenn  sie  der  Sonne  ausgesetzt  sind,  bleiben  im  Dunkeln;  wer  jedoch 
 ganz  darauf  ausgerichtet  ist,  Mir  zu  gefallen,  genießt  wirklich  die  Fülle  dieser  Sonne  und 
 empfängt sie auch.“ 
 (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 5; 16. Juni 1903) 


