
 Wtorek, IV tydzień Okresu Wielkanocnego 
 (J 10, 22-30) 

 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, 
 których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.  (J 10, 25) 

 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  położeniu,  pojawił  się  mój  uwielbiony  Jezus  w 
 smutnym  stanie.  Miał  mocno  związane  ręce,  twarz  pokrytą  śliną,  a  wielu  ludzi 
 okropnie  Go  biło.  A  jednak  pozostał  spokojny,  łagodny,  nie  wykonał  żadnego  ruchu 
 ani  nie  wyraził  skargi;  nawet  nie  mrugnął  okiem,  aby  pokazać,  że  chce  cierpieć  te 
 oszczerstwa i to nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie. 
 Jakże  wzruszające  widowisko,  które  złamało  najtwardsze  serca!  Jak  wiele  mówiło  to 
 oblicze,  oblepione  śliną,  zabrudzone  brudem!  Czułam  strach,  drżałam,  widziałam 
 siebie pełną pychy przed Jezusem. Gdy tak się ukazał, rzekł do mnie: 
 "Moja  córko,  tylko  z  maluczkimi  można  postępować  tak,  jak  się  chce;  nie  z  tymi, 
 którzy  są  mali  co  do  ludzkiego  rozumu,  ale  z  tymi,  którzy  są  mali,  ale  napełnieni 
 rozumem  Bożym.  Tylko  Ja  sam  mogę  powiedzieć,  że  jestem  pokorny,  bo  to,  co  w 
 człowieku  nazywa  się  pokorą,  powinno  się  raczej  nazywać  samopoznaniem;  a  kto 
 nie zna siebie, ten już  chodzi w nieprawdzie  ". 
 Jezus  pozostawał  nieruchomy  przez  kilka  minut,  a  ja  stałam  i  kontemplowałam  Go. 
 W  międzyczasie  zobaczyłam  rękę  niosącą  światło,  które  przeszukiwało  najbardziej 
 intymne,  ukryte  miejsca  we  mnie,  aby  sprawdzić,  czy  można  w  nich  znaleźć 
 samopoznanie  i  miłość  do  poniżenia,  upokorzenia  i  zniewag.  Światło  to  znalazło  we 
 mnie  pustkę  i  zobaczyłam,  że  trzeba  ją  wypełnić  upokorzeniem  i  zawstydzeniem, 
 zgodnie  z  przykładem  błogosławionego  Jezusa  .  O,  jak  wiele  to  światło  i  to  święte 
 oblicze, które było przede mną, pozwoliło mi zrozumieć! Powiedziałem do siebie: 
 "Bóg,  poniżony  i  upokorzony  z  miłości  do  mnie,  a  ja,  grzesznik,  bez  tych  znaków 
 czci!  Bóg,  niezmienny  i  stanowczy  w  znoszeniu  tylu  obelg,  tak  że  nie  rusza  się  ani 
 trochę,  by  strząsnąć  z  siebie  tę  obrzydliwą  ślinę!  O,  ukazano  mi  Jego  wnętrze  przed 
 obliczem  Boga  i  Jego  zewnętrzną  stronę  przed  ludźmi,  a  przecież,  gdyby  chciał, 
 mógłby  się  uwolnić,  bo  to  nie  kajdany  Go  krępują,  ale  Jego  stanowcza  wola,  by 
 chcieć za wszelką cenę zbawić ludzkość.  A ja? A ja? 
 Gdzie  są  moje  upokorzenia,  gdzie  stanowczość  i  wytrwałość  w  czynieniu  dobra  z 
 miłości  do  mojego  Jezusa  i  z  miłości  do  bliźniego?  O,  jak  bardzo  różnimy  się  jako 
 ofiary  -  ja  i  Jezus!  Och,  wcale  nie  jesteśmy  do  siebie  podobni!".  Podczas  gdy  mój 
 mały  móżdżek  zatracił  się  w  tych  rozważaniach,  mój  cudowny  Jezus  powiedział  mi: 
 "Tylko  Moje  Człowieczeństwo  było  pełne  wstydu  i  upokorzeń,  aż  wypłynęły  one  na 



 zewnątrz.  Dlatego  niebo  i  ziemia  drżą  przed  moimi  cnotami,  a  dusze,  które  Mnie 
 kochają,  używają  Mojego  Człowieczeństwa  jako  schodów,  aby  wspiąć  się  wyżej  i 
 zlizać kilka małych kropel moich cnót. 
 Powiedz  mi  teraz:  "Wobec  Mojej  pokory,  gdzie  jest  twoja?  Tylko  Ja  mogę  się 
 pochwalić posiadaniem prawdziwej pokory. 
 Moja  Boskość,  zjednoczona  z  Moim  Człowieczeństwem,  mogła  czynić  cuda  na 
 każdym  kroku,  w  słowach  i  w  dziełach;  ale  Ja  chętnie  zamknąłem  się  w  granicach 
 Mojego  Człowieczeństwa,  pokazałem  się  jako  najuboższy  i  posunąłem  się  aż  do 
 tego, że przebywałem się z grzesznikami. 
 Mogłem  dokonać  dzieła  odkupienia  w  bardzo  krótkim  czasie,  nawet  jednym  słowem, 
 ale  w  ciągu  wielu  lat,  w  wielu  utrapieniach  i  cierpieniach,  chciałem  uczynić  nędzę 
 człowieka  Moją  własną.  Chciałem  samego  siebie  ćwiczyć  w  wielu  aktach,  aby 
 człowiek  został  całkowicie  odnowiony  i  przebóstwiony  nawet  w  najniższych  czynach. 
 Zaiste,  gdy  były  one  praktykowane  przeze  Mnie,  który  byłem  Bogiem  i  człowiekiem, 
 otrzymały nowy blask i nabrały cech dzieł boskich. 
 Moja  Boskość,  ukryta  w  Moim  Człowieczeństwie  ,  chciała  uniżyć  się  do  takiej 
 niskości  i  poddać  się  biegowi  ludzkich  działań,  pomimo,  że  Ja  jednym  aktem  Woli 
 mogłem  stworzyć  nieskończone  światy.  Chciała(Boskość)  odczuwać  niedolę  i 
 słabości  innych,  jakby  były  Jej  własnymi,  i  chciała  widzieć  Moje  Człowieczeństwo 
 przykryte  wszystkimi  grzechami  ludzi  przed  Boską  Sprawiedliwością,  która  musiała 
 za to zapłacić karę - za cenę niesłychanych cierpień i przelania całej Mojej Krwi. 
 Tak więc praktykowałem nieustanne akty głębokiej i heroicznej pokory. 
 Tutaj  widzisz,  córko,  niezmierną  różnicę  między  Moją  pokorą  a  pokorą  stworzeń  - 
 nawet  wszystkich  Moich  świętych  -  która  jest  tylko  cieniem  przed  Moim  Obliczem;  bo 
 stworzenie  jest  zawsze  stworzeniem  i  nie  wie,  tak  jak  Ja  wiem,  jak  wielki  jest  ciężar 
 grzechu. 
 Nawet  gdyby  dusze  heroiczne  za  Moim  przykładem  ofiarowały  się  cierpieć  za 
 innych,  ich  cierpienia  nie  różnią  się  od  cierpień  innych  stworzeń;  nie  są  dla  nich 
 niczym  nowym,  gdyż  są  ulepieni  z  tej  samej  gliny.  Co  więcej,  sama  myśl,  że  te 
 cierpienia  są  przyczyną  nowych  osiągnięć  i  chwałą  Boga,  jest  dla  nich  wielkim 
 zaszczytem. 
 Co  więcej,  stworzenie  jest  zamknięte  w  granicach,  w  których  Bóg  je  umieścił,  i  nie 
 może wyjść poza te granice, w które zostało ograniczone przez Boga. 
 O,  gdyby  w  ich  mocy  było  czynić  lub  wycofywać  rzeczy,  o  ileż  więcej  by  zrobili  - 
 każdy  z  nich  sięgnąłby  gwiazd!  Ale  Moje  przebóstwione  Człowieczeństwo  nie  miało 
 granic,  lecz  dobrowolnie  ograniczało  się  w  samym  sobie  i  w  ten  sposób  wszystkie 
 Moje dzieła były oplecione, jakby pasmem heroicznej pokory. 
 Ten  brak  pokory  był  przyczyną  wszelkiego  zła,  które  zalewało  ziemię,  a  przez 
 praktykowanie tej cnoty musiałem czerpać wszelkie dobra z Boskiej sprawiedliwości. 
 Ach  tak,  żadne  ustępstwa  łaski  nie  pochodzą  z  Mojego  Tronu,  jeśli  nie  są  udzielane 
 przez  pokorę,  ani  nie  można  otrzymać  ode  Mnie  biletu,  który  nie  jest  opatrzony 
 podpisem  pokory.  Żadna  modlitwa  nie  zostanie  wysłuchana  przez  Moje  uszy  i  nic  nie 
 poruszy Mojego serca do litości, jeśli nie będzie otulona  wonią zapachu pokory. 
 Jeśli  dusza  nie  zdoła  zniszczyć  w  sobie  tego  zarodka  honoru  i  (samo-)poważania  -  a 
 jest  on  zniszczony,  gdy  człowiek  posuwa  się  aż  do  umiłowania  pogardy,  poniżenia, 
 zażenowania  -  będzie  odczuwała  sploty  cierni  wokół  swego  serca  i  będzie  widziała  w 



 swoim  sercu  pustkę,  która  zawsze  będzie  sprawiała  jej  dyskomfort  i  uczyni  ją  bardzo 
 niepodobną do Mojego Najświętszego Człowieczeństwa. 
 Jeśli  nie  dojdzie  tak  daleko,  by  pokochać  upokorzenie,  będzie  mogła  co  najwyżej 
 trochę  rozpoznać  samą  siebie,  ale  nie  będzie  błyszczeć  przede  Mną  przyobleczona 
 w piękną i sympatyczną szatę pokory"... 

 (z "Księgi Nieba";do użytku prywatnego - tom 3; 12 stycznia 1900). 

 Dienstag der 4. Osterwoche (Joh 10,22-30) 
 „Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab“ (Joh 10,25) 
 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  kam  mein  anbetungswürdiger  Jesus  in  einer 
 traurigen  Verfassung.  Er  hatte  seine  Hände  eng  gefesselt,  sein  Gesicht  mit  Speichel  bedeckt,  und 
 viele  Leute  schlugen  Ihn  fürchterlich.  Doch  Er  blieb  ruhig,  sanft,  ohne  eine  Bewegung  zu  machen 
 oder  eine  Klage  auszustoßen;  nicht  einmal  einen  Lidschlag  tat  Er,  um  anzuzeigen,  dass  Er  diese 
 Schmähungen zu leiden wünschte, und dies nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. 
 Was  für  ein  rührendes  Schauspiel,  dass  es  die  härtesten  Herzen  brach!  Wie  viel  sagte  dieses  Antlitz, 
 behangen  mit  Speichel,  beschmutzt  mit  Dreck!  Ich  fühlte  Erschrecken,  ich  zitterte,  ich  sah  mich  selbst 
 voller Stolz vor Jesus. Während Er so erschien, sagte Er zu mir: 
 „Meine  Tochter,  nur  mit  den  Kleinen  kann  man  umgehen,  wie  man  will;  nicht  jene,  die  an  menschlicher 
 Vernunft  klein  sind,  sondern  die  klein,  aber  erfüllt  von  göttlicher  Vernunft  sind.  Ich  allein  kann  sagen, 
 dass  Ich  demütig  bin,  denn  im  Menschen  sollte  das,  was  Demut  heißt,  sich  eher  Selbsterkenntnis 
 nennen; und wer sich nicht selbst kennt, geht bereits in der Unwahrheit.“ 
 Jesus  blieb  für  Minuten  still,  und  ich  stand  da  und  betrachtete  Ihn.  Währenddessen  sah  ich  eine 
 Hand,  die  ein  Licht  trug,  welche  in  meinem  Inneren  die  intimsten  verborgenen  Orte  durchsuchte,  um 
 zu  sehen,  ob  in  mir  Selbsterkenntnis  und  Liebe  zur  Erniedrigung,  Demütigung  und  Schmach  zu  finden 
 sei. 
 Jenes  Licht  fand  einen  Leerraum  in  meinem  Inneren,  und  ich  sah  auch,  dass  er  mit  Demütigungen 
 und  Beschämung  gefüllt  werden  sollte  nach  dem  Beispiel  des  gebenedeiten  Jesus.  O,  wie  viel  ließen 
 mich dieses Licht und dieses heilige Angesicht, das vor mir war, verstehen! Ich sagte zu mir selbst: 
 „Ein  Gott,  aus  Liebe  zu  mir  erniedrigt  und  gedemütigt,  und  ich,  eine  Sünderin,  ohne  diese 
 Ehrenzeichen!  Ein  Gott,  beständig  und  fest  im  Ertragen  so  vieler  Beleidigungen,  sodass  Er  sich  nicht 
 einmal ein klein wenig bewegt, um diesen ekelhaften Speichel abzuschütteln! 
 Ach,  mir  wird  sein  Inneres  vor  dem  Angesicht  Gottes  und  sein  Äußeres  vor  den  Menschen  gezeigt, 
 und  doch  könnte  Er,  wenn  Er  wollte,  sich  selbst  befreien,  denn  nicht  die  Ketten  fesseln  Ihn,  sondern 
 sein fester Wille, die Menschheit um jeden Preis retten zu wollen. Und ich? Und ich? 
 Wo  sind  meine  Demütigungen,  wo  die  Festigkeit  und  Beständigkeit  im  Tun  des  Guten  aus  Liebe  zu 
 meinem  Jesus  und  aus  Liebe  zu  meinem  Nächsten?  Ach,  wie  verschieden  sind  wir  als  Opfer  –  ich 
 und Jesus! Ach, wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich!“ 
 Während  mein  kleines  Gehirn  sich  in  diesen  Überlegungen  verlor,  sagte  mir  mein  anbetungswürdiger 
 Jesus:  „Nur  meine  Menschheit  war  erfüllt  von  Schmach  und  Demütigungen,  bis  sie  sogar  nach  außen 
 überflossen.  Deshalb  zittern  Himmel  und  Erde  vor  meinen  Tugenden,  und  die  Seelen,  welche  Mich 
 lieben,  gebrauchen  meine  Menschheit  als  eine  Treppe,  um  höherzusteigen  und  ein  paar  kleine 
 Tröpfchen meiner Tugenden aufzulecken. 
 Sage  mir  nun:  „Angesichts  meiner  Demut,  wo  ist  die  deine?  Ich  allein  kann  mich  rühmen,  die  wahre 
 Demut  zu  besitzen.  Meine,  mit  meiner  Menschheit  vereinte  Gottheit,  könnte  bei  jedem  Schritt,  in 
 Worten  und  Werken  Wunder  tun;  hingegen  schloss  Ich  Mich  willentlich  in  den  Umkreis  meiner 
 Menschheit ein, Ich zeigte Mich als der Ärmste und ging so weit, mich unter die Sünder zu mischen. 
 Ich  hätte  das  Erlösungswerk  in  kürzester  Zeit  vollbringen  können,  sogar  mit  einem  einzigen  Wort; 
 doch  wollte  Ich  im  Lauf  vieler  Jahre,  mit  vielen  Bedrängnissen  und  Leiden,  Mir  die  Armseligkeiten  des 
 Menschen  zu  eigen  machen.  Ich  wollte  Mich  selbst  in  vielen  Akten  üben,  damit  der  Mensch 
 vollkommen erneuert und auch in den niedrigsten Werken vergöttlicht würde. 



 Tatsächlich,  als  sie  von  Mir  geübt  worden  sind,  der  Ich  Gott  und  Mensch  war,  empfingen  sie  neuen 
 Glanz  und  erhielten  das  Merkmal  von  göttlichen  Werken.  Meine,  in  meiner  Menschheit  verborgene 
 Gottheit  wollte  sich  zu  solcher  Niedrigkeit  herablassen  und  sich  dem  Lauf  der  menschlichen 
 Handlungen  unterwerfen,  während  Ich  mit  einem  einzigen  Willensakt  unendliche  Welten  erschaffen 
 hätte können. 
 Sie  wollte  das  Elend  und  die  Schwächen  der  anderen  fühlen,  als  wären  sie  Ihre  eigenen,  und  wollte 
 meine  Menschheit  mit  allen  Sünden  der  Menschen  vor  der  Göttlichen  Gerechtigkeit  bedeckt  sehen, 
 die  dafür  die  Strafe  abzuzahlen  hatte  –  um  den  Preis  unerhörter  Leiden  und  mit  dem  Vergießen 
 meines ganzen Blutes. 
 So  übte  Ich  ununterbrochene  Akte  von  tiefer  und  heroischer  Demut.  Hier  siehst  du,  o  Tochter,  den 
 unermessliche  Unterschied  zwischen  meiner  Demut  und  der  Demut  der  Geschöpfe  –  sogar  jener  aller 
 meiner  Heiligen  –  welche  vor  meinem  Angesicht  nur  ein  Schatten  ist;  denn  das  Geschöpf  ist  immer 
 ein Geschöpf und weiß nicht, wie Ich es weiß, wie groß das Gewicht der Sünde ist. 
 Wenn  auch  heroische  Seelen  nach  meinem  Beispiel  sich  selbst  anboten,  die  Leiden  anderer  zu 
 leiden,  so  sind  ihre  Leiden  nicht  verschieden  von  denen  der  anderen  Geschöpfe;  sie  sind  nichts 
 Neues  für  sie,  denn  sie  sind  aus  demselben  Lehm  gemacht.  Zudem  ist  der  bloße  Gedanke,  dass 
 diese Leiden die Ursache für neue Gewinne sind und Gott verherrlichen, eine große Ehre für sie. 
 Überdies  ist  das  Geschöpf  in  den  Umkreis  eingeschränkt,  in  welchen  Gott  es  gesetzt  hat,  und  es  kann 
 nicht  aus  diesen  Grenzen  heraustreten,  in  die  sie  von  Gott  limitiert  wurde.  O,  wenn  es  in  ihrer  Macht 
 wäre,  Dinge  zu  tun  oder  ungeschehen  zu  machen,  wie  vieles  mehr  würden  sie  noch  tun  –  jeder  würde 
 die Sterne erreichen! 
 Doch  meine  vergöttlichte  Menschheit  hatte  keine  Grenzen,  sondern  schränkte  sich  freiwillig  in  sich 
 selbst  ein,  und  damit  wurden  alle  meine  Werke  wie  mit  einem  Band  mit  heroischer  Demut  umflochten. 
 Dieser  Mangel  an  Demut  war  die  Ursache  von  allen  Übeln  gewesen,  welche  die  Erde  überfluteten; 
 und  durch  das  Üben  dieser  Tugend  musste  Ich  alle  Güter  von  der  Göttlichen  Gerechtigkeit 
 herabziehen. 
 Ach  ja,  keine  Zugeständnisse  von  Gnaden  kommen  von  meinem  Thron,  wenn  nicht  mittels  der 
 Demut,  noch  kann  man  eine  Eintrittskarte  von  Mir  erhalten,  die  nicht  die  Unterschrift  der  Demut  trägt. 
 Kein  Gebet  erhören  meine  Ohren,  und  nichts  bewegt  mein  Herz  zu  Mitleid,  wenn  es  nicht  in  den  Duft 
 des Wohlgeruchs der Demut gehüllt ist. 
 Wenn  es  die  Seele  nicht  fertigbringt,  diesen  Keim  von  Ehre  und  [Selbst-]schätzung  in  sich  zu 
 zerstören  –  und  er  wird  vernichtet,  wenn  man  so  weit  kommt,  Verachtung,  Demütigung,  Verlegenheit 
 zu  lieben  –  wird  sie  ein  Dornengeflecht  um  ihr  Herz  fühlen  und  eine  Leere  in  ihrem  Herzen 
 wahrnehmen,  die  ihr  stets  Unbehagen  verschafft  und  sie  meiner  Heiligsten  Menschheit  sehr 
 unähnlich macht. 
 Wenn  sie  nicht  so  weit  kommt,  Demütigungen  zu  lieben,  wird  sie  sich  höchstens  selbst  ein  wenig 
 erkennen  können,  doch  wird  sie  nicht  vor  Mir  leuchten,  bekleidet  mit  dem  schönen  und 
 sympathischen  Gewand  der  Demut.“…  (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; 12. Januar 1900) 


