
 Piątek, VI tydzień Okresu Wielkanocnego 
 (J 16, 20-23a) 

 "Tak i wy jesteście teraz smutni, ale Ja was znowu zobaczę; wtedy 
 rozraduje się serce wasze i nikt nie zdoła odebrać wam radości". 

 (J 16, 22) 

 Zanurzyłam  się  w  Świętej  Woli  Bożej  i  towarzyszyłam  Jej  Aktom,  których  dokonała  w 
 Stworzeniu, a mój słodki Jezus poruszył się we mnie i powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  wszystkie  rzeczy  zostały  przez  Nas  stworzone  z  własnym  kwantum  błogości, 
 jedna  różni  się  od  drugiej,  tak  że  wszystko,  co  zostało  stworzone,  przynosi  człowiekowi 
 pocałunek,  boski  powiew  i  życie  Naszej  błogości.  Ale  czy  wiesz,  kto  odczuwa  wszystkie 
 działania  Naszych  licznych  rozkoszy  rozproszonych  w  Stworzeniu,  które  zstępują  do  jego 
 wnętrza,  tak  że  nasiąka  nimi  jak  gąbka?  Dusza,  która  żyje  w  Naszej  Boskiej  Woli!  Nasze 
 rozkosze  nie  są  mu  obce,  bo  skoro  jego  smak  został  oczyszczony  przez  Nasze  FIAT  i  nie 
 jest  już  skażony  przez  ludzką  wolę,  posiada  Jego  smak.  Wszystkie  jej  zmysły  mają  moc 
 smakowania  wszystkich  błogości,  które  są  obecne  w  rzeczach  stworzonych.  Odczuwamy  tak 
 wielkie  szczęście  i  radość,  gdy  widzimy,  że  dusza  pełni  Naszą  Wolę:  siada  ona  niejako  przy 
 stole  Naszych  rozkoszy  i  smakuje  tyle  różnych  smakołyków,  ile  jest  rozkoszy  w  rzeczach 
 stworzonych.  O  jak  pięknie  jest  widzieć  stworzenie  szczęśliwe!".  W  tym  momencie  Jezus 
 zamilkł,  a  ja  usłyszałam  dźwięk  organ,  który  rozbrzmiewał  w  kaplicy.  Jezus  nadstawił  ucha, 
 by  posłuchać,  a  potem  dodał:  "O,  jakże  jestem  szczęśliwy,  bo  ten  dźwięk  zachwyca  małą 
 córeczkę  Mojej  Woli.  Kiedy  to  słyszę,  cieszę  się  razem  z  nią.  O,  jak  pięknie  jest  być  razem 
 szczęśliwym!  Uszczęśliwić  kogoś,  kto  Mnie  kocha,  jest  Moją  największą  rozkoszą".  A  ja: 
 "Jezu,  moja  miłości,  moją  błogością  jesteś  Ty  sam,  wszystkie  inne  rzeczy  nie  mają  dla  mnie 
 żadnej atrakcyjności". 
 A  Jezus:  "Z  pewnością  Ja  jestem  dla  ciebie  największą  rozkoszą,  gdyż  we  Mnie  jest  źródło 
 wszelkich  radości  i  rozkoszy".  A  jednak  lubię  dawać  ci  małe  radości,  a  ponieważ  je 
 odczuwam i cieszę się nimi, pragnę, abyś i ty je odczuwała i radowała się razem ze Mną." 
 Potem  zastanawiałam  się:  "Jezus  jest  bardzo  zadowolony,  kiedy  cieszę  się  z  wielu  radości, 
 które  rozproszył  w  stworzeniu.  Dlaczego  więc  sprawia  mi  tyle  bólu  i  czyni  mnie 
 nieszczęśliwą,  tak  że  bez  Niego  czuję  się  wręcz  pozbawiona  życia?  Jeśli  czuję  się  bez 
 życia, wszystkie błogości tracą życie dla mojej biednej duszy!". 
 Wtedy  Jezus  odpowiedział:  "Córko  moja,  gdybyś  znała  pożytek  płynący  z  opuszczenia!  Beze 
 Mnie  czujesz  się  pozbawiona  życia  i  praktycznie  martwa,  a  przecież  to  właśnie  ponad  tym 
 bólem  i  tą  śmiercią  kształtuje  się  Moje  Nowe  Życie.  To  nowe  życie  przynosi  ci  nowe 
 przekazy  dotyczące  Życia  Mojej  Boskiej  Woli.  Skoro  bowiem  twoje  cierpienie  jest 
 cierpieniem  Boskim,  które  ma  tę  właściwość,  że  sprawia,  iż  cierpisz  śmierć,  nie  umierając  - 
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 to  cierpienie  to  ma  moc  wskrzeszania  MOJEGO  własnego  Życia  czarem  MOICH  prawd.  Ten 
 ból  opuszczenia  przygotowuje  miejsce  dla  Mojego  Nowego  Życia  i  dysponuje  twoją  duszę 
 do  usłyszenia  i  zrozumienia  ważnych  prawd  o  Moim  FIAT.  Gdybym  tak  często  nie  pozbawiał 
 cię Mnie, nie otrzymałabyś nowych niespodzianek twojego Jezusa i Jego licznych nauk. 
 Czy  nie  widziałaś,  jak  po  tym,  gdy  zostałaś  opuszczona  i  myślałaś,  że  wszystko  się  dla 
 ciebie  skończyło,  Moje  życie  znowu  w  tobie  powstało  i  zacząłem  dawać  ci  Moje  nauki,  pełne 
 miłości  i  całkiem  święte?  Tak  więc,  gdy  pozbawiam  cię  Mnie,  pozostaję  w  tobie  ukryty  i 
 przygotowuję dla ciebie dzieło, jak również Moje nowe życie, które zmartwychwstanie. 
 Śmierć,  poniesiona  w  porządku  Bożym  i  dla  wypełnienia  Woli  Bożej,  rodzi  Życie  Boże,  aby 
 wszystkie stworzenia mogły otrzymać to Boże Życie. 
 A  po  tym,  jak  doznałem  tylu  śmierci,  bardzo  chciałem  umrzeć  -  ileż  to  dóbr  nie  przyniosło 
 Moje Zmartwychwstanie? 
 Można  powiedzieć,  że  wraz  z  Moim  zmartwychwstaniem,  zmartwychwstały  wszystkie  skarby 
 zbawienia,  a  więc  jednocześnie  zmartwychwstały  wszystkie  dobra  dla  stworzeń,  jak  również 
 ich własne życie. 
 Bądź więc uważna i pozwól Mi działać". 

 (z Księgi Nieba, tom 25; 13 grudnia 1928) 

 Freitag der 6. Osterwoche (Joh 16,20-23a) 
 . 
 „So  seid  auch  ihr  jetzt  bekümmert,  aber  ich  werde  euch  wiedersehen;  dann  wird  euer 
 Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude“ (Joh 16,22) 
 Ich  versenkte  mich  in  das  Heilige  Göttliche  Wollen  und  begleitete  seine  Akte,  die  Es  in  der 
 Schöpfung  getan  hat,  und  mein  süßer  Jesus  bewegte  sich  in  meinem  Inneren  und  sprach  zu 
 mir: 
 “Meine  Tochter,  alle  Dinge  wurden  von  Uns  mit  einem  eigenen  Quantum  an  Glückseligkeit 
 erschaffen,  wobei  eine  sich  von  der  anderen  unterscheidet,  sodass  alles  Geschaffene  dem 
 Menschen den Kuss, die beseligende Luft und das Leben unserer Seligkeit bringt. 
 Doch  weißt  du,  wer  all  die  Wirkungen  unserer  vielen  in  der  Schöpfung  verstreuten  Wonnen, 
 in  sein  Inneres  herabsteigen  fühlt,  bis  er  von  ihnen  wie  ein  Schwamm  durchtränkt  wird?  Die 
 Seele,  die  in  unserem  Göttlichen  Willen  lebt!  Unsere  Seligkeiten  sind  ihr  nicht  fremd,  denn 
 da  ihr  Geschmack  von  unserem  FIAT  geläutert  wurde  und  nicht  [mehr]  vom  menschlichen 
 Willen verdorben ist, besitzt sie seinen Geschmack. 
 Alle  ihre  Sinne  haben  die  Kraft,  alle  Glückseligkeiten  zu  verkosten,  die  in  den  geschaffenen 
 Dingen  präsent  sind.  Wir  empfinden  so  großes  Glück  und  solche  Freude,  wenn  Wir  die 
 Seele  sehen,  die  unseren  Willen  tut:  sie  setzt  sich  gleichsam  an  die  Tafel  unserer  Wonnen 
 und  kostet  so  viele  verschiedene  Leckerbissen,  wie  es  Glückseligkeiten  in  den  geschaffenen 
 Dingen gibt. O wie schön ist es, das Geschöpf glücklich zu sehen!” 
 In  diesem  Moment  verstummte  Jesus,  und  ich  hörte  den  Klang  des  Harmoniums,  das  in  der 
 Kapelle  gespielt  wurde.  Jesus  spitzte  die  Ohren,  um  zuzuhören  und  fügte  dann  hinzu:  “O, 
 wie  glücklich  bin  Ich,  da  dieser  Klang  die  kleine  Tochter  meines  Willens  erfreut.  Wenn  Ich  ihn 
 höre,  freue  Ich  Mich  gemeinsam  mit  ihr.  O  wie  schön  ist  es,  gemeinsam  glücklich  zu  sein! 
 Jemanden, der Mich liebt, glücklich zu machen, ist meine größte Seligkeit.” 
 Und  ich:  „Jesus,  meine  Liebe,  meine  Glückseligkeit  bist  Du  allein,  alle  anderen  Dinge  haben 
 keine Anziehungskraft auf mich.” 
 Und  Jesus:  “Sicher  bin  Ich  die  größte  Wonne  für  dich,  da  Ich  die  Quelle  aller  Freuden  und 
 Seligkeiten  in  Mir  enthalte.  Und  doch  genieße  Ich  es,  dir  kleine  Freuden  zu  bereiten,  und  da 
 Ich  sie  empfinde  und  genieße,  wünsche  Ich,  dass  auch  du  sie  empfindest  und  dich 
 zusammen mit Mir freust.” 
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 Dann  überlegte  ich:  „Jesus  freut  sich  so  sehr,  wenn  ich  die  vielen  Glückseligkeiten  genieße, 
 die  Er  in  der  Schöpfung  verstreut  hat.  Warum  bereitet  Er  mir  dann  so  viel  Schmerz  und 
 macht  mich  unglücklich,  sodass  ich  mich  ohne  Ihn  sogar  wie  leblos  fühle?  Wenn  ich  mich 
 ohne Leben fühle, verlieren alle Seligkeiten das Leben für meine arme Seele!“ 
 Da  erwiderte  Jesus:  “Meine  Tochter,  wenn  du  den  Nutzen  meiner  Entbehrungen  kennen 
 würdest!  Du  fühlst  dich  ohne  Mich  leblos  und  quasi  tot,  und  doch  wird  genau  über  diesem 
 Schmerz  und  diesem  Tod  mein  neues  Leben  gestaltet.  Dieses  neue  Leben  bringt  dir  die 
 neuen Mitteilungen des Lebens meines Göttlichen Willens. 
 Da  nämlich  dein  Leid  ein  Göttliches  Leid  ist,  das  die  Eigenschaft  besitzt,  dich  den  Tod 
 erleiden  zu  lassen,  ohne  jedoch  zu  sterben  –  so  hat  dieses  Leid  [auch]  die  Kraft,  mein 
 eigenes  Leben  mit  dem  Zauber  meiner  Wahrheiten  wieder  erstehen  zu  lassen.  Der  Schmerz 
 meiner  Entbehrung  bereitet  meinem  neuen  Leben  den  Platz  und  disponiert  deine  Seele  zur 
 Anhörung und zum Verständnis der wichtigen Wahrheiten über mein FIAT. 
 Hätte  Ich  dich  nicht  so  oft  Meiner  beraubt,  so  hättest  du  die  neuen  Überraschungen  deines 
 Jesus  und  seine  vielen  Lehren  nicht  bekommen.  Hast  du  nicht  selbst  gesehen,  wie  du, 
 nachdem  du  Meiner  beraubt  warst  und  dachtest,  dass  alles  für  dich  zu  Ende  sei,  mein  Leben 
 in  dir  wieder  erstand,  und  Ich  Mich  voller  Liebe  und  ganz  festlich  daran  machte,  dir  meine 
 Lehren zu geben? 
 Wenn  Ich  dich  also  Meiner  beraube,  bleibe  Ich  verborgen  in  dir  und  bereite  die  Arbeit  für 
 dich  vor,  sowie  mein  neues  Leben,  das  wiedererstehen  soll.  Auch  Ich  erlitt  die  Todespein, 
 um  alle  Menschen  in  der  Pein  meines  Todes  wieder  erstehen  zu  lassen.  Der  Tod,  der  in  der 
 Göttlichen  Ordnung  und  zur  Erfüllung  des  Göttlichen  Willens  erlitten  wird,  bringt  Göttliches 
 Leben hervor, damit alle Geschöpfe dieses Göttliche Leben empfangen mögen. 
 Und  nachdem  Ich  so  viele  Tode  erlitten  hatte,  wollte  Ich  wirklich  sterben  –  wie  viele  Güter 
 brachte  meine  Auferstehung  nicht  hervor?  Man  kann  behaupten,  dass  mit  meiner 
 Auferstehung  alle  Schätze  der  Erlösung  wieder  auferstanden,  und  so  erstanden  alle  Güter 
 für die Geschöpfe zugleich wieder auf, sowie ihr eigenes Leben. 
 Sei daher aufmerksam und lass Mich machen.“ 
 (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 25; 13. Dezember 1928) 
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