
Poniedziałek XVI tydzień  Okresu Zwykłego (Mt 12,38-42)

Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy
jakiś znak widzieć od Ciebie». 39 Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda
znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. 40 Albowiem jak Jonasz
był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce
w łonie ziemi. 41 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ
oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 42 Królowa z
Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi
przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Lecz On im odpowiedział: “Plemię przewrotne i wiarołomne żąda

znaku.” (Mt 12,39)

... "Moja córko, do największych dzieł wybieram zwykle dusze najbardziej wzgardzone,
najbardziej nieudolne i najbiedniejsze.
W życiu zewnętrznym Mojej Matki nie było nic nadzwyczajnego, nie było cudów, nie było
znaków, które odróżniały ją od innych kobiet. Jej jedyną cechą wyróżniającą była doskonała
cnota, na którą prawie nikt nie zwracał uwagi.
Chociaż dałem innym świętym dar czynienia cudów, jako cechę szczególną i znowu innym
odcisnąłem swoje stygmaty - Mojej Matce nic, zupełnie nic. A przecież była cudem pośród
wszystkich cudów, prawdziwą i doskonałą Ukrzyżowaną, nikt inny nie jest do Niej
podobny.
Zwykle robię to jak pan, który ma dwóch sługów: jeden jest jak olbrzym, silny, zdolny do
wszystkiego; drugi jest mały, niski, niezdolny. Wygląda na to, że nic nie rozumie i nie może
wykonać żadnej istotnej usługi: jeśli mistrz go zatrudnia, to raczej z litości, a także dla
zabawy.
Tak więc, gdy Pan musi wysłać sumę milionów lub miliardów do innego miasta, co robi?
Przywołuje małego, nieudolnego, powierza mu dużą sumę i mówi do siebie: "Jeśli powierzę
ją olbrzymowi, wszyscy zwrócą na niego uwagę". Złodzieje będą go atakować, mogą go
okraść, a jeśli będzie walczył ze swoją mocą Herkulesa, może zostać ranny.
Wiem, że jest odważny, ale oszczędzę go, nie narażę na oczywiste niebezpieczeństwo. Nikt
natomiast nie zwróci uwagi na tego najniższego, o którym wiadomo, że jest nieudolny. Nikt
nie będzie mógł przypuszczać, że mogłem mu powierzyć tak znaczną sumę i on wróci cały i
zdrowy.
Biedny, niezdolny jest zdumiony, że Pan powierzył to jemu, podczas gdy mógł skorzystać z
usług olbrzyma. I drżąc, pełen pokory, dostarczy tę wielką sumę, a nikt nie raczy nawet na
niego spojrzeć; a zdrowy i cały wróci do swego Pana, jeszcze bardziej drżący i pokorny niż
przedtem.



Tak właśnie działam. Im większego dzieła chcę dokonać, tym bardziej prawdopodobne jest,
że wybiorę dusze skromne, biedne i nieświadome, bez żadnych zewnętrznych oznak, które
mogłyby wyeksponować, wskazać na nie.
Bycie małym i niezauważonym jest pewną ochroną dla Mojej pracy. Zbójnicy z
zarozumiałości i miłości własnej nie zwrócą na nią uwagi, znając jej nieudolność.
A dusza pokornie i z drżeniem wypełnia posłannictwo, które jej powierzyłem, wiedząc, że nie
ona, lecz Ja wszystkiego w niej dokonałem."
(aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 12; 17. Januar 1921)

Montag der 16. Woche im Jahreskreis (Mt 12,38-42)
„Er antwortete ihnen: Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen…“ (Mt 12,39)
… „Meine Tochter, gewöhnlich wähle Ich die am meisten verachteten, die unfähigsten und ärmsten
Seelen für meine größten Werke aus. An meiner Mutter selbst war nichts Außergewöhnliches in ihrem
äußeren Leben; es gab keine Wunder, keine Zeichen, die sie von den anderen Frauen unterschieden
hätten.
Ihr einziges Unterscheidungsmerkmal war ihre vollkommene Tugend, auf die fast niemand achtete.
Und wenn Ich anderen Heiligen als Besonderheit die Wundergabe verlieh, und wieder anderen meine
Wundmale einprägte – meiner Mutter nichts, gar nichts.
Und doch war sie das Wunder aller Wunder, die wahre und vollkommene Gekreuzigte, niemand
anderer ist ihr ähnlich. Ich mache es für gewöhnlich wie ein Herr, der zwei Diener hat: der eine gleicht
einem Riesen, ist kräftig, fähig zu allem; der andere ist klein, niedrig, untüchtig.
Es scheint, dass er nichts versteht und keinen bedeutenden Dienst ausführen kann: wenn der Herr
ihn anstellt, dann mehr aus Erbarmen und auch zum Spaß. Wenn nun der Herr einen Millionen- oder
Milliardenbetrag in eine andere Stadt schicken soll, was tut er?
Er ruft den kleinen, unfähigen herbei, vertraut ihm die große Summe an und sagt sich: ‚Wenn ich sie
dem Riesen anvertraue, so werden alle auf ihn aufmerksam. Diebe werden ihn überfallen, können ihn
ausrauben, und wenn er sich mit seinen Herkuleskräften zur Wehr setzt, könnte er verletzt werden.
Ich weiß, dass er tapfer ist, aber ich will ihn verschonen, ich will ihn nicht der offensichtlichen Gefahr
aussetzen. Niemand wird hingegen auf diesen Geringen achten, von dem man weiß, dass er
untüchtig ist. Niemand wird vermuten können, dass ich ihm eine so bedeutende Summe anvertrauen
könnte, und er wird heil und gesund zurückkehren.‘
Der arme, unfähige wundert sich, dass der Herr ihm dies anvertraut, während er sich des Riesen
bedienen könnte. Und zitternd und voll Demut wird er die große Summe zustellen, ohne dass jemand
sich herabgelassen hätte, ihn auch nur anzusehen; und gesund und heil wird er zu seinem Herrn
zurückkehren, noch zitternder und demütiger als zuvor.
So handle Ich. Je größer das Werk ist, das Ich ausführen will, umso eher wähle Ich niedrige, arme
und unwissende Seelen ohne jegliche äußere Erscheinung, die sie exponieren, auf sie hindeuten
könnte. Das Niedrig- und Unbeachtetsein ist ein sicherer Schutz für mein Werk. Die Räuber des
Eigendünkels und der Eigenliebe werden ihr keine Aufmerksamkeit widmen, da sie ihre Unfähigkeit
kennt.
Und die Seele führt demütig und zitternd den Auftrag aus, den Ich ihr anvertraut habe, wohl wissend,
dass nicht sie, sondern Ich alles in ihr vollbracht habe.“ (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 12; 17. Januar 1921)


